ПРОГРАМА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
ЗА 2017 ГОДИНА
Вовед,
Остварување на целите кои се дефинирани со планот за управување со отпадот во
општина Василево во периодот од 2014 до 2018 година, а кои се однесуваат кон надминување
на тековните проблеми со отпадот и воведување на соодветен начин на управување со
отпадот, ќе бара широк обем на акции кои ќе треба да бидат превземени во текот на планскиот
период. Со оглед на тоа дека се работи за релативно краток период од четири години, акциите
кои ќе се превземат, како и мерките кои ќе се спроведат, треба да поттикнат итни
подобрувања на постојната ситуација со управувањето со отпадот или да бидат основа за
акциите кои би се превземале подоцна.
При дефинирање на активностите кои се планираат да се превземат во 2015 година,
најтешкиот елемент беше да се издвојат приоритетите и да се прилагодат на реалните
можности на општината. Треба да се напомене дека тековните суб-стандардни услови и пракса
во управувањето со отпадот се голема пречка во приближувањето кон европските директиви
од оваа област, како и задоволување на барањата на законските регулативи.
Програмата за 2017 година е организирана согласно претходно дефинирани плански
цели и плански акции и истата претставува имплементациона програма за реализација на
планот, со чија реализација се очекува значајно подобрување на управувањето со отпадот на
крајот од планскиот период. Програмата за управување со отпадот во општина Василево е
изработена согласно членовите 18, 19 и 21 од Законот за управување со отпад.

Комунална хигена
Оваа работна единица функционира со три сектори тако што планираните активност
за наредната година ќе ги изложима преку тие три сектора, и тоа:
А. Собирање транспортирање и депонирање на отпад;
Б. Чистење и одржување на јавно сообраќајни површини, оржување на паркови зеленило
и чистење на гробишта;
В. Чистење на локалните патишата во зимски услови( чистење на патиштата од снег и
посипување на сол и песок на одредени локации;
А. Собирање транспортирање и депонирање на отпад;

Во склоп на јавното претпријатие за комунални дејности ЈП Турија – Василево, чијашто
основна дејност по шифра на дејност, е собирање, износ и депонирање на комуналниот смет
од домаќинствата, фирмите и дуќаните во општина Василево.
Оваа работна единица располага со 7 вработени лица, од кои 5 (пет) непосредни
извршители и 1 (еден) раководител.
Износот на сметот се изнесува на депонијата кај с.Доброшинци, која е оградена со
мрежа и површина од 13 ha. Со депонијата стопанисува ЈПКД Комуналец од Струмица,
општина Василево исто така ја користи оваа депонија за депонирање на отпад.

Преглед на износ на смет
1. дневна
2. месечна
3. годишна

Количина во м3
12-14
300-330
3600-4000

Количина во тони
5
115-120
1300-1400

Јавното претпријатие за комунални дејност *ЈП -Турија* од Василево, сметот од
физичките и правните лица го изнесува со возила и тоа: За износот на сметот се користат една
авто ѓубретарка (камион застава)
3
-Камион Рено со зафатнина од 12 м
3
-Автоѓубретарка, тип Застава со зафатнина од 5 м и
3
-трактор марка ТАФЕ со зафатнина од 3 м
Што се однесува до општинската депонија во с. Доброшинци, таа се наоѓа северно од
населеното место Василево, оддалеченост од населеното место е 10 км, патот до депонијата е
целосно асфалтиран.
Депонијата не е електрифицирана и нема постојана дежурна служба за одлагање на
сметот. Булдужер кој работи на депонијата е на ЈПКД – Комуналец Струмица. Депонијата
според Плановите на Југоисисточниот регион е планирана да прерасне во регионална депонија
за овој регион. Според планот за работа во 2017 година, износот на сметот ќе се врши во една
смена и тоа од 483 домаќинства 74 фирми од населените места во Општината.
Сметот од физичките лица и фирмите се подига еднаш неделно т.е. четри пати
месечно.
Смет се собира од населените места еднаш неделно, и тоа во: Василево, Владевци,
Градашорци, Ангелци, Радичево, Дукатино, Сушево и Пиперево, како и од сите правни лица во
индустриските зони Василево и Градошорци. Еднаш месечно се посетуваат и училиштата во
Нова Маала и Добрашинци каде има поставено контејнери за собирање на отпад.
Б. Чистење и одржување на јавно-сообраќајни површини и одржување на паркови и зеленило;

За изработка на оперативен план како фактори се земени категоризацијата на улиците
(нивната лоцираност во населбата) и фреквентноста на истите.
Постојат неколку вида на смет на јавно сообраќајните површини, кои зависат од
густината на патниот и пешачкиот сообраќај.
1. Обичен уличен смет: кутии од цигари, отпушоци, искористени билети, флаери и хартија од
разни паковања.
- Отпадоци од возила кои настануваат при: превоз на разновиден материјал, градежен
материјал, овошје, зеленчук и технолошки материјал.
- Поминување нa трактори, камиони и запрежни возила, кои на своите пневматици
имаат остатоци од земја, песок и лисја.
2. Сезонски смет: обично ги има два вида и тоа:
-Лисја од дрвја, суви гранки и сл.
-Песок и ризла кои во зимскиот период служат за посипување на јавно сообраќајните
површини, заради намалување на клизавоста, кои по престанокот на мразевите и снеговите
треба темелно да се отстранат.
Според горе наведените фактори, категоризацијата на улиците би ги поделиле на прва и на
втора категорија, така што во поголемите населени места улиците би ги категоризирале во
прва категорија и тоа во : Василево, Ангелци, Градашорци и Пиперево улиците би ги ставиле во
I категорија бидејки се по фрекфентни, а во II категорија би ги ставиле улиците во помалите
населни местa.

В. Чистење на локалните патишата во зимски услови (чистење на патиштата од снег и
посипување на сол и песок на одредени локации;
Во зимскиот период ЈП – Турија е извршител на Програмата за зимско одржување на локални
патишта и улици во општина Василево.
Според Програмата локални патишта кои се одржуваат во зимскиот период се:
1. Magistralen pat А-4 do s. Sedlarci koj minuva niz naselenite mesta Gradoшorci i
Angelci;
2. Magistralen pat А-4 - do s. Nova Maala koj minuva niz selo Dobroшinci;
3. Лokalen pat Dobroшinci - Nova Maala do s.^anaklija;
4. Лokalen pat vo s.Dobroшinci do s.Visoka Maala;
5. Od kulturen dom vo Vasilevo do OU "Geras Cunev" vo s.Piperevo;
6. Magistralen pat А-4 - do centarot na s.Dukatino;
7. Magistralen pat А-4 - do centarot na s.Radi~evo;
8. Magistralen pat А-4 - do centarot na s.Vladevci;
9. Magistralen pat А-4 - do centarot na s.Suшevo;
10. Od kulturen dom vo s.Gradoшorci do centarot na s.Edernikovo;
11. Od s.Ge~erlija do centarot na s.^anaklija;
12. Od klu~kata pred s.Edernikovo do vlezot vo s.Trebi~ino.
Локални улици кое се одржуваат во зимски услови се:
1.

Vasilevo

- ulicata od u~iliшteto, pokraj otvoreniot kanal;
- od poшtata do Stadion Car Samoil
- od kulturniot dom do 11 Septemvri
- od u~iliшteto do Mis Ston.
2.

Gradoшorci

- ulicata od centarot do ^iflikot
-ulicata od glavniot pat do u~iliшteto
- ulica 6 ( Varvari~ka maala)
-ulica 5 industriska zona Gradoшorci kon Foli kom
3.

Piperevo

- ulicata do grobiшtata i sportskoto igraliшte;
- ulicata od centarot do Slave Goxirov;
- ulicata od centarot do Gresliev Stojan.
4.

Angelci

- ulicata od glavniot pat do grobiшtata;
- ulicata od glavniot pat do manastirot;
- ulicata od glavniot pat do Partikov Andro
5.

Nova Maala

- ulica od centarot do grobiшta.
6.

Suшevo

- od centarot do trafostanica 2
- ulicata pokraj porojot od levata strana do grobiшtata
7.

Radi~evo

- od centarot do grobiшtata

8.

Vladevci

- od cenatrot do grobiшtata
9.

Dukatino

- od centarot do grobiшtata
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