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     ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА                         
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  ДЕТСКИ БОЛЕСТИ 

 ЕДБ:4030007645520 
 Трезорска сметка:10000000006605 
 Сметка на буџетски корисник:660250012248789 
 Депонент:Народна банка на РМ 

                 Адреса:ул. Водњанска 17     1000 Скопје, Македонија              
                     тел/факс:+389 2 3229 156 / +389 2 3129 027 
                      е-mail: ukdetskibolesti@zdravstvo.gov.mk             
                                  kldetskibolesti@yahoo.com

 
 
До  
Никола Рашо Радулов  
 
Предмет: Информација согласно барање за пристап до информации од јавен 
карактер 
 
 
1.Како се складира медицинскиот отпад во клиничкиот центар? 

На клиниката за детски болести медицинскиот отпад се исфрла секојдневно, во 
одреден термин (наутро од 06 и 45 до 07 и 15, попладне од 16 до 16 и 30 часот), така да 
не се складира и чува повеќе од 24 часа на самата клиника. Централното собирно место 
се наоѓа непосредно до објектот на клиниката, заклучено и обезбедено од пристап на 
животни. Клуч од истото  има секоја хигиеничарка.Просторијата секој ден се чисти и 
дезинфицира и за постапката се води чек листа. 

 
2.Во кои простории се складира медицинскиот отпад во клиничкиот центар? 

Од моментот на стварање на медицинскиот отпад до времето за исфрлање, 
контењерите за отпад кои се со тркалца и со различни бои (зелени за комунален отпад, 
жолти за инфективен отпад) се чуваат во остава (просторија за нечисто ) со кои 
располага секое поеднично одделение на клиниката 

 
3.Под кои услови се складира медицинскиот отпад во клиничкиот центар? 

Просториите (оставите, просториите за нечисто) во кои контењерите се чуваат 
секојдневно се чистат и дезинфицираат и за постапката се води чек листа 

  
4. На кој начин се изнесува медиционскиот отпад од клиничкиот центар? 

 Од клиниката отпадот се исфрла два пати дневно, организирано , со лифт наменет 
само за таа намена  во одреден термин (наутро од 06 и 45 до 07 и 15, попладне од 16 до 
16 и 30 часот), во затворени контењери на тркалца 
 

 

5. Колку често се изнесува медицинскиот отпад од клиничкиот центар?  

Два пати дневно од клиниката до  централното собирно место (т.н “жолта куќичка” 

 
6. Каде се изнесува медицинскиот отпад од клиничкиот центар? 
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     ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА                         
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  ДЕТСКИ БОЛЕСТИ 

 ЕДБ:4030007645520 
 Трезорска сметка:10000000006605 
 Сметка на буџетски корисник:660250012248789 
 Депонент:Народна банка на РМ 

                 Адреса:ул. Водњанска 17     1000 Скопје, Македонија              
                     тел/факс:+389 2 3229 156 / +389 2 3129 027 
                      е-mail: ukdetskibolesti@zdravstvo.gov.mk             
                                  kldetskibolesti@yahoo.com

Од централното собирно место рано наутро , околку 7 часот камион од Дрисла го 
собира отпадот, а за количината на изнесениот отпад клиниката секој месец (на крај на 
месецот ) добива ПРЕГЛЕД за предаден дневен медицински отпад од одделението за 
управување со отпад при ЈУ од областа на здравството за потребите на ЈЗУ 
Универзитетски клиники, Завод и Ургентен центар – Скопје 
 
 
Скопје, 06.06.2017  
 
 
Јовановска Јулија, м.сестра за контрола и надзор на интрахоспитални инфекции 
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J3Y YHMBEP3I{TETCKA KJII4HI4KA 3A
' 
Ar4rE CTnBHA Xr4PyPrr4JA

J e4rbaHcKa 17, 1000 Cxouje, P. Mare4onnja
3A /Sarc +389 2 3238 834 Ter" +389 2 3L47 235

e-mail : diqestivna@qmail.com

flo

Pauro Fagyaoe

[f pegmer: Ogroeop na Baure 6aparoe o923,05,2AL7

llovnryeax,

Bn rn gocraeyBaMe oAroBop[re na Bau:ure npauaFba 3a nphcran 4o raHQopnnaqr,ta o4 jaseH KapaKrep:

J3V Vxneep3mTercxa K.flr,rHhKa 3a ArrecrhBxa xrapyprr,rja-Cxonje, KaKo caMocrojna unnnxa (Co

oAnyKa xa Baa4ara Ha PM Seue Nsepuena no4er6a Ha KnrnuqKilor qeHrap) nma cxayueHo Aoroeop co

Jy oA o6lac'ra Ha 3ApaBcrBoro 3a norpe6ure Ha janun 3ApaBcreHrr ycraHoBu
yHuBep3rrrercKrr KJTI,IHI{KII, 3aBoA n ypreHTeH rtreHrap-Cmouje 3a npeB3eMa}be la
MeAhL{l4HcKHor ornaA KaKo u opraHr3aqilja aa xeroao il3HecyBaFbe r rperMaH. Cenexr4rja , naKyBaFbe H

npaBhnHo nprBpeMeHo cKnaArparue epun J3V VnroepsnrercKa K,nr4Hr4Ka 3a Ahrecrnana xnpyprnja,

AoAeKa opraHr3aqhjara'sa rpaHcnopr npeB3eMaFbe u rperMaH Fra MeAhql4HcKr4or ornaA nornafa no4
oAroBopHocr sn JY o4 o6racr:a Ha 3ApaBcrBoro ra norpe6rrre Ha jannu 3ApaBcrerrr4

ycraHoBl{ yulrBep3lrtercKl{ KJrr{HnKrr, 3aBoA rlpreHreu qenrap-Crconje cor.nacHo

nornnuaHHor AoroBop norueiy Aoere ycraHoB14"

L, Hauara Kaunuxa MeAru,rHcKHor ornaA ro cKnaAnpa cor.nacHo nponhchre 3a cKnaAhpaFbe Ha

MeAhllt4HcKr4or ornaA (3axoH 3a nocranyBalbe co ornaA KaKo r AoHeceHoro Vnarcreo 3a nocranyBaFbe

co MeAt4l-lrHcxt4or ornaA AoHeceHo cor,flacHo flpanumrrzxor 3a no6nucrure Kpr4TeprryMrr 3a

crrpeqyBal+,e v cys6uralbe Ha I4HTpaxocrllrraJrHrrre znSerquu) , t4 roa MeAHLu4HcKt4 orna4 co ocrpt4

npeAMerh eo noce6xh h<onrtl Kyrhh HaMeHerh 3a raa HaMeHa o6elexaHn I ypeAHo cnaKyBaHH, J4 ApVl
MeAhqHHcKr4 ornaAypeAHo cnaxyBaH Bo xo,rtrh Hajnou ape(ra o6eneNaHu il r{aMeHerh 3a raa HaMeHa.

2, Me4nnqnxcKt4or ornaA ce cKnaAilpa Bo npocropraja *.*u"eri su cKna4hpaFbe Ha

MeAhqhHcKr4 ornaA xoja uro ce Haoia Bo noApyMcKr4or Aen Ha 3rpaAara Ha Xrpypux.  RI'.4HAKV eo vrj
cx.flon e h Haulara RnnHVxa, cnequjaano opiqe.neHa, o6erexaHa h noA noce6Hr ycnoBt 3aurilTeHa oA

HaABopeuHn enujanuja" Oeaa npocroprja e 3aK,nyr{eHa co urro ce 3aurhryBa oKo.nt4Hara oA MoxHocra
3a HecaKaHh xaBapilil.

3, Vcaoorre noA Kor4 ce ce qyBa cxnaAhpaHhor Me4rqrHcKr4 ornaA ce Bo cor,nacHocr co

MoxHocrilre il npaBr,nara 3a cKnaAhpaFbe Ha Me4rqrncxh ornaA. llpocropujara e orpaAeHa ocBerneHa

h 3aK.nyqeHa co uTo ce cnpeLryBa Mo3HocTa 3a HacTaHyBaFbe Ha xaBaphil.
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J3Y YHMBEP3MTETCKA KJIMHMKA 3A
Ar4rE CTI4B HA XI{PyP rr4JA
Boqrrancxa 17, 1000 Crouje, P. Mareqonnja

Ten./Sarc +389 2 3238 834 Ter. +389 2 3147 235" e-mail: diqestivna@qmail.com

4, Orxaxo (e ce nornonHar Kanaqhrerilre 3a cKnaAhpaFbe Bo npocropnjara 3a cKna4npaFbe,

rorau MeAilLl4HcKt4or ornaA ce h3HecyBa oA crpaHa Ha rt4\a o6yveHr 3a raa pa6ora epa6oreHr eo

JaaHoro npernprjarne flpucna h ce roBapa Bo KaMhoH cneqrjanHo 4raajHrpaH 3a rpacnopr Ha

MeAr4l{r4HcKH orna4, o6eneNaH r o6oen Bo xo,nra 6oja co 3HaKor 3a onaceH ornaA h Bo crporo
KoHrponilpaHh ycnyBh ro Bpuar rpaHcnoprxpaFbero Ha Me4rqnHcKl4or ornaA 4o 14HcrHeparopor Bo

4enonrjara lpvtcna. flpu4pyxeHo co rpaHcnopreH Qoprvrynap co crre noAaroL{r 3a BnAor t4

Ko.niltf ilHara Ha ornaAor, xoj ro ra4aea J3V 3aeAHrvxr cayx6r,r co xoja Hauara Knuunxa nMa cKnyqeHo

iqoroBop 3a npeB3eMalbe Ha Me4nqrHcxxor ornaA.

5, Me4rqrHcKt4or ornaA ce il3HecyBa erqHau HeAenHo vnvl Bo 3aBt4cHocr o4 norpe6nre tl cero
roa Bo AoroBop co JaeHoro npernprjarre 4enoHrja flpracna ra J3V 3ae4nntxu cnyx6u.

6, Me4nqrHcKl4or ornaA ce il3HecyBa 14 ce rperhpa eo JaeHoro npernrjarre 4enoHrja flpncna,
oAHocHo ce ropil eo 14HcrHeparopor xoj ce Haoia Ha caMara 4enoHnja.

Co nornr,

Vlgroteun;

Cayx6ero nhqe 3a rx$opmaqrn o4jaaex KapaKrep

Ahnn,npaB.M-p Becra Il poeacxa
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JZU  UNIVERZITETSKA  KLINIKA  ZA RADIOLOGIJA 
Skopje 

Тел: ++ 389 2 3 115 069  Факс ++ 389 2 3 124 185; ++389 2 3166 974 

 

 

 

 

Belgradska bb, 1000 Skopje 
Е-маил:  institutzaradiologija@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Скопје 

 

 

1. Како се складира медицинскиот отпад во клиничкиот центар? 
 

Медицинскиот отпад се складира согласно пропишаните правила за селекција на 

медицински отпад: 

• Комунален отпад – во црни кеси (вреќи) 

• Загаден инфективен отпад, отпад со крв и излачевини – во посебна кеса (жолта по 

боја) – наменета за таа цел но се внимава да не се фрлаат остри предмети, игли и 

други материјали кои би ја оштетиле жолтата кеса. 

• Кутија (жолта по боја) наменета за игли, скалпери и други остри предмети на кои има 

крв, гној или излачевини. 

 

2. Во кои простории се складира медицинскиот отпад во клиничкиот центар? 

Специјална просторија под клуч каде пристап има одговорно лице за медицински отпад. 

 

3. Под кои услови се складира медицинскиот отпад во клиничкиот центар? 
Во нормални услови. 

 

4. На кој начин се изнесува медицинскиот отпад од клиничкиот центар? 
Селектиран во посебни вреќи и се носи во специјални простории во кругот на клиниките 

– наменета за медицински отпад. 

 

5. Колку често се изнесува медицинскиот отпад од клиничкиот центар? 

Еднаш дневно – по завршување на работниот ден. 

 

6. Каде се изнесува медицинскиот отпад од клиничкиот центар? 
Во посебно наменети простории наменети за медицински отпад во кругот на клиниките. 
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До   
 
ЈЗУ Клиничка болница –Тетово 
ул.”Мехмет Паш Дерала” б.б 

 
 

Б А Р А Њ Е 
за пристап до информации од јавен карактер 

 
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации 

од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/06, бр.86/08, 
бр.6/10, 42/14, бр.148/15 и бр. 55/16) , од имателот ја барам следната информација од 
јавен карактер: 

 
 

1.Како се складира медицинскиот отпад во клиничкиот центар? 
2.Во кои простории се складира медицинскиот отпад во клиничкиот центар? 
3.Под кои услови се складира медицинскиот отпад во клиничкиот центар?  
4. На кој начин се изнесува медиционскиот отпад од клиничкиот центар? 
5. Колку често се изнесува медицинскиот отпад од клиничкиот центар? 
6. Каде се изнесува медицинскиот отпад од клиничкиот центар? 
 
 

 
Форма во која се бара информацијата: 
- електронски запис 
 
Начин на доставување на информацијата: 
- е-маил 
 
 
Барател на информацијата: 
Никола Рашо Радулов  
radulovrasho@gmail.com 
ул.11 Октомври бр.2/5-4 

 
(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за 
барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до 
информација од јавен карактер) 
 
 
Во Скопје                           Датум 23.05.2017 година 
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ПРАШАЊА 
 
1.Како се складира медицинскиот отпад во клиничкиот центар? 

2.Во кои простории се складира медицинскиот отпад во клиничкиот центар? 

3.Под кои услови се складира медицинскиот отпад во клиничкиот центар?   

4. На кој начин се изнесува медиционскиот отпад од клиничкиот центар? 

5. Колку често се изнесува медицинскиот отпад од клиничкиот центар? 

6. Каде се изнесува медицинскиот отпад од клиничкиот центар? 

 

ОДГОВОРИ 

 ЈЗУ Клиничка болница Тетово со медицинскиот отпад управува по основ на документи; 

 

1. Законот за управување со отпадот. 

2. ПРАВИЛНИКОТ  за начинот на постапување со медицинскиот отпад, како и начинот 

на пакување и обележување на медицинскиот отпад и 

 

 според усвоените документи во болницата; 

 

1. План за управување со отпад. 

2. Програма за управување со отпад. 

3. Усвоените процедури за управување со одпадот (според стандардите за 

акредитација). 

Постапување со медицински отпад 

 Постапување со медицински отпад опфаќа активности поврзани со негова; 

 селекција на местото на создавање, 

 собирање,  

 складирање,  

 третман,  

 преработка,  

 транспорт и  

 отстранување. 

 

Прашање 
1.Како се складира медицинскиот отпад во клиничкиот центар? 

Одговор 

(1) Медицинскиот отпад се селектира, идентификува и собира по видови 

на местото на  неговото создавање во пакување прилагодено на 

неговите својства (инфективен, запалив, експлозивен и др.), 

количини, начинот на складирање, транспортирање и отстранување.  
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(2) Пакувањата се од пластични вреќи, картонски кутии, посебни садови 

и контејнери изработени така да со своите карактеристики (боја, 

облик, големина и состав) го овозможуваат и олеснуваат 

селектирањето по видови на местото на неговото создавање и 

обезбедуваат целосна заштита на здравјето на луѓето и животната 

средина. 

(3) Течниот отпад се собира во непропустливо пакување коешто 

оневозможува истекување или излевање на содржината и коешто 

треба да биде цврсто затворено или запечатено. 

(4) Садовите за цврсти предмети се непропустливи за содржината при 
нормални услови на постапување, направени така да оневозможат 

испаѓање,  истекување на содржината или оштетување и пренос на 

инфекција на лицата кои ги употребуваат садовите или постапуваат 

со отпадот.  

(5) Садовите или контејнерите во кои се собира отпадот од острите 
предмети се изработени од пластика со голема густина или метал и 

да се снабдени со капак.  

(6) Пакувањата кои се користат за повеќекратна употреба се садови од 

метал или пластика кои овозможуваат адекватно миење и 

дезинфекција. 

(7) При селекцијата на отпадот по видови се зема во предвид и 
следното: 

 ‐  инфективниот отпад се пакува во кеси што се  компатибилни со      

    предложениот процес на третирање или отстранување;  

‐ фармацевтски отпад со истечен рок на употреба складиран во 

болнички одделенија или одсеци се враќа во болничките 

аптеките  заради нивно отстранување; 

‐ друг фармацевтски отпад создаден во болнички одделенија или 

одсеци, како истечени или контаминирани лекови или пакувања 

кои содржат остатоци од лекови не се враќаат во болничките 

аптеки поради ризик од контаминација;   

‐  хемискиот отпад се пакува во контејнери отпорни на хемикалии;  

‐  хемискиот отпад од различни видови не се меша;  

‐  хемискиот опасен отпад се пакува во пакувања што се посебно 

прилагодени согласно начин за третирање и /или отстранување;  

‐ отпад кој содржи голем процент на тешки метали (пр. кадмиум 

или жива) се собира одделно;  

‐ отпадото од острите предмети се собира заедно, без разлика 

дали е контаминиран или не.  

 

(8) На местото на селектирањето на медицинскиот отпад треба да се 

постават  писмени упатства за задолжените лица кои го селектираат, 

идентификуваат и собираат отпадот.  
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(9) Медицинскиот отпад се пакува во пакувања кои се со:     

1. црвена боја за патолошки (анатомски) отпад;  

2. жолта боја за останатиот опасен медицински отпад; 

3. зелена боја за фармацевтски отпад и 

4. црна или сина боја за комунален или инертен отпад.  

(10) Пакувањата на медицинскиот отпад треба да бидат соодветно и 

безбедно означени.  

(11) На пакувањата за опасниот медицински отпад од член 2 точка 2, 

3, 4 и 5 на овој правилник (патолошки, инфективен, од отпад од остри 

предмети и фармацевтски отпад) се поставува на видливо место 

налепница.  

(12) Налепницата е во портокалова боја со димензии 7 x 9 cm и го 

содржи знакот за опасен медицински отпад во црна боја со 

димензии 7 x 7 cm.  

(13) Под знакот стои наслов „Опасен медицински отпад” на 

македонски и англиски јазик   

(14) На пакувањата за опасен медицински отпад од член 2 точка 6 

(хемиски отпад) на овој правилник се поставува налепница според 

својствата според кои отпадот се карактеризира како опасен согласно 

прописите за управување со  опасен отпад.   

(15) Содржината на  налепницата од став 4 на овој член е дадена во 

прилог кој е составен дел на овој правилник.  

(16) Пакувањата за патолошкиот и за останатиот медицински отпад 

треба да бидат поставени на соодветни држачи за негово безбедно 

собирање.  

(17) Пакувањата треба да се полнат максимум во волумен од две 

третини од пакувањето, по што се затвараат или запечатуваат.  

(18) Ќесите кои се со помала тежина може да се затворат со врзување, 

но потешките кеси се затвораат со пластични пломби кои се 

самозаклучуваат.  

(19) Запечатените садови или контејнери за остри предмети треба да 

се стават во обележани жолти кеси за отпад.  

(20) Празни пакувања за селектирање, идентификација и собирање на 

отпадот треба да има на располагање постојано на сите места каде 

што се создава отпадот.   

 

 

 

 

 

 

Прашање 2. Во кои простории се складира медицинскиот отпад во      
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                         клиничкиот  центар? 
 

Одговор 

(1) Означените и затворени пакувања се пренесуваат во локално 

собирно место, еднаш дневно, а по можност еднаш во смена од 

страна на задолженото лице.   

(2) Патолошкиот отпад се собира и складира посебно (во ладилник)        

(3) Фармацевтскиот отпад се складира во посебни простории 
(остави).  

(4) Отпадот од цитостатични лекови и цитостатици се чува одделно 
од другиот медицински отпад во определен сигурен простор.  

 

Прашање  3.Под кои услови се складира медицинскиот отпад во клиничкиот   
                       центар?   

 

Одговор 

(1) Локалните собирни места се добро проветрени простории во или  
близу одделението или единицата (или ако нема такви услови 

обезбедуваме да се одржуваат ниски температури со помош на 

систем за ладење кој треба да одржува температура под 100С. ) 

 

Прашање  4. На кој начин се изнесува медиционскиот отпад од клиничкиот   

                        центар? Внатрешен транспорт 
 

Одговор 

(1) Транспортот се врши со помош на контејнери на тркалца или колички 
кои не се користат за други цели и коишто се од непропустлив материјал, 

лесно се товарат и растовараат, немаат остри ивици кои би можеле да ги 

оштетат пакувањата и коишто лесно се чистат и дезинфицираат. 

(2) Сите налепници на пакувањата треба да бидат непроменети и 

неоштетени по транспортирањето. 

(3) Медицинскиот оптпад се транспортира по најбрза можна патека на 

движење.  

(4) Патиштатата на собирање и транспорт на отпадот се однапред 

планирани и јасно назначени и истите се одвоени од просторот низ кој се 

одвиваат вообичаени здравствени активности (пациенти, простории за 

чисти алишта, стерилни материјали и слично), или транспортот се врши 

во временски период кога ваквите активности не постојат или се сведени 

на минимум. 

 

 

 

Прашање 5. Колку често се изнесува медицинскиот отпад од клиничкиот   
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                        центар? 

Одговор 

(1) Означените и затворени пакувања се пренесуваат во локално собирно 

место, еднаш дневно, а по можност еднаш во смена од страна на 

задолженото лице.   

(2) Транспортот на отпадот од локалното собирно место до централното 
собирно место се врши еднаш дневно, а по можност еднаш во смена од 

страна на задолжено лице. 

 

 

Прашање 6. Каде се изнесува медицинскиот отпад од клиничкиот 

                          центар? Надворешен транспорт 

 

Одговор 

 

Изнесувањето на медицинскиот отпад од клиничкиот центар се врши од место 

каде што отпадот е складиран (Централното собирно место за медицински 

отпад кој е одвоен, означен, ограден, покриен и заклучен простор предвиден 

само за таа намена) и во одредениот временски рок утврден со договорот за 

собирање и транспортирање на опасен отпад со овластено правно или физичко 

лице, но најмалку на секои два дена.  

При определувањето на временскиот рок во договорот се запазува аспектот за 

превенција од појава на развој на ларви на мувата.  

Потоа фирмата со која имаме вклучено договор, инфективниот отпад го 

отстранува во инсталации за горење на отпад, или со постапки за третман 

(дробење, мелење, дезинфекција, стерилизација) за да се доведат во состојба 

којашто не е опасна по здравјето на луѓето и животната средина, после што 

може да се рециклира или отстранува како комунален отпад.  

 

 Патолошкиот отпад се отстранува со горење во инсталации за горење на 

опасен отпад, или се закопува на посебен простор на гробишта. 

 Крвта и излачевините што остануваат при лабораториски испитувања се 

третираат како инфективен отпад заедно со вакутајнери и епрувети.  

 Со крвта и крвните деривати кои во текот на дијагностичките 

испитувања се помешани со хемикалии, се постапува како со отпад од 

хемикалии.  

 Хемискиот отпад се отстранува во инсталации за горење на опасен 

отпад и/или се депонира на депонија за опасен отпад.  

 Фармацевтскиот отпад се отстранува во инсталации за горење на опасен 

отпад.  
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 Цитотоксични лекови и цитостатици со поминат рок, или лекови 

коишто станале неупотребливи за тераписки цели се отстрануваат со 

постапки за третман (инертизација и инкапсулација).  

 Отпадот од садови под притисок се отстранува како комунален отпад.  

‐ Отпадот од садовите под притисок не треба да се изложува на 

зголемена температура заради опасност од експлозија, ниту да се 

отстранува без деактивација.  

‐ Садовите под притисок може да се рециклираат по извршената 

деактивација.  

 

 Комуналниот отпад по селектирањето на  компонетите кои можат 

повторно да се употребат или рециклираат се отстранува на депонија за 

комунален отпад ЈКП Тетово. 

  

 

 

Со почит.                                                                                         Управител со отпад 

05 /06 / 2017 година.                                                         М‐р Ариф Ибраими Дипл.маш. инж. 

                                                                                                         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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JZU Univerzitetska Klinika za Uvo, Nos i 
Grlo  

 
 
ul. Vodwanska 17, 1000 Skopje, Makedonija tel/faks: (02) 
3 163 425  

 

 

 

 
    Do 
    Nikola  Ra{o Radulov 
 
 
 
            PREDMET: Odgovor na barawe 
 
 
 
              Vo vrska so Va{eto barawe na informacii od javen karakter, Ve izvestuvame za 
slednovo 
 
                  Medicinskiot otpad vo klini~kiot centar se skladira vo posebni, 
fizi~ki obezbedeni  
 
        punktovi (zatvoreni prostorii so ograni~en pristap), kade otpadot, spakuvan 
vo posebno  
 
       obele`ani `olti vre}i se deponira od strana na vrabotenite na Klinikata, 
naj~esto edna{ dnevno  
 
       po zavr{uvawe na operativniot program, a po potreba i po~esto. Od tie 
punktovi, manipulacijata  
 
       so istiot (iznesuvawe i nosewe vo deponija) ja prevzema JU od oblasta za  
zdravstvoto za potrebite  
 
       na klini~kite centri, kade i treba da se obratite za ostanatite Va{i pra{awa.
 
 
                   So po~it, 
 

JZU Univerzitetska Klinika za uvo,nos i 
grlo 

Skopje 
 
 
 
 
 
        Skopje, 25.05.2017                                                                 
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До  Г‐н  Никола Рашо Радулов 

         

                         

                         

                         

                         

  Почитуван Г‐н Радулов 

Ви се обраќам по Вашето барање за одговор на прашањата за условите за сладирање, чување и 

изнесување  на медицинскиот отпад од нашата установа УКХБ ЈЗУ ,,Св наум Охридски,,‐ Скопје 

Нашата установа работи според: 

‐ Законот за управување со отпади (Сл. Весник на Р.М.бр.68/04: 71/04) 

‐ Закон за Животна средина (Сл. Весник на Р.М.бр. 53/05) 

‐ Базелска конвенција за контрола на транспорт на опасен отпад и негова диспозиција(Сл. Весник на 

Р.М 28/98) 

‐ Листа на типови на отпад(Сл. Весник на Р.М.бр.100/04) 

‐ Нацрт закон за условите за манипулација со опасен отпад и начин на пакување и означување на 

опасен отпад 

‐  Регулатива за начинот и  условите за Чување на отпад(Сл. Весник на Р.М.бр.29/07) 

           Врз основа на член 73 став 5 од законот со управување со отпад, Службен весник на Република 

Македонија бр 68/04 и 71/04 и 107/2007 и 196/2007 министерот за ЖСПП во согласност со министерот 

за здравство и министерот за ЗШВ е донесен правилник за постапување со отпад кој ние го 

применуваме. 

1. Медицинскиот отпад се селектира, идентификува и собира на местото на неговото 

создавање, во пакувања прилагодени за медицински отпад. Медицинскиот отпад го 

пакуваме во жолти пластични вреки или жолти пластични контејнери (наменети за 

остри предмети) кои го овозможуваат и олеснуваат селектирањето  по видови на 

местото на неговото создавање и обезбедуваат целосна заштита на здравјето на луѓето 

и животната средина.Пакувањата со медицински отпад според член 2 став 1 од точка 1, 

2, 3, 4 на видливо место се означени со налепница во портокалова бојасо димнзии 7х9 

cm.и го содржи знакот за опасен медицински отпад  во црна боја со димензии 7х7cm. 

2. Означените и затворени пакувања се пренесуваат во локално собирно место (остава) на 

ниво на одделението или единицата во која се создава медицинскиот отпад, еднаш 

дневно, а по можност еднаш во смена од стана на задолжено лице.Централното 

собирно место за медицински отпад е одвоен, означен, ограден, покриен и заклучен 

простор предвиден само за таа намена. Просторот е изграден со цврст непропустлив 

под, кој е лесно достапен за чистење и дезинфекција, пристап до довод на вода а цели 

на чистење, лесен пристап за лица кои се одговорни за отпадот, лесен пристап за 

возилата што го собираат отпадот и заштита од сонце.Има пасивна вентилација. 
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3. Задолжените лица кои постапуваат со отпадот се обучени за постапување со 

медицински отпад и се опремени со работна облека и заштитни ракавици согласно 

прописите за заштита при работа. 

4. Медицинскиот отпад се транспортира по најбрза можна маршрута. Патот на собирање 

и транспорт на отпадот е однапред испланиран и се одвива одвоено од просторот во 

кој се одвиваат вообичаени здравствени активности. Транспортот се врши со помош на 

контејнери на тркалца наменети  за медицински отпад. Лесни се за утовар и растовар, 

немаат остри ивици кои би можеле да ги оштетат паковањата, и лесно се чистат и 

дезинфицираат. Сите налепници на пакоувањата остануваат непроменети и неоштетени 

по транспортот. 

5. Медицинскиот отпад се изнесува најмалку еднаш дневно, а по потреба и еднаш во 

смена, по потреба и почесто. 

6. Транспортот на медицинскиот отпад се врши од централното собирно место во 

одреден временски рок, дефиниран со условите од договоротза собирање и 

транспортирање на опасен отпад со овластено правно или физичко лице, најмалку на 

секој два дена, а по потреба и почесто. (Нашата болница соработува со депонијата 

Дрисла) Секоја пратка на отпад, зависно од видот и количините на одпад е пропратена 

со соодветна документација согласно Правилникот за формата и содржината на 

дневникот за евиденција за постапување со отпад, формата и содржината на 

формуларите за идентификација и транспорт на отпадот и формата и содржината на 

обрасцитете за годишни извештаи за постапување со отпад (Сл. Весник на 

Р.М.бр.7/2006). 

Одговорна за управување со медицински и комунален отпад с. Наташа Каневче 

 

 

Дата:               

31‐05‐2017 
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