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  Предговор 

 

Отпадот е еден од главните еколошки проблеми во многу европски земји, па и во Република 
Македонија земајќи го во предвид фактот дека количините на отпад постојано се зголемуваат. 
Најголем дел од отпадот во Република Македонија се депонира на легалните и илегалните-
таканаречени диви ѓубришта. Рециклирањето на отпадот во Република Македонија е многу 
малку застапено. 
Влијанието на депониите врз животната средина, а со тоа и врз здравјето на луѓето е големо 
поради тоа што се емитираат стакленичките гасови  (метанот), органски микрополутанти 
(диоксини и фурани), испарливи тешки метали во воздухот и исцедокот од депониите кој се 
емитира во почвата и подземните води, а кој може да содржи токсични супстанции. 
Значајни се иницијативите за промоција на процесите за намалување на количините на отпад, 
негово рециклирање и имплементирање на безбедни стандарди за депонирање на отпад. 
Примарна цел во земјите во Европската Унија како и во Република Македонија е да се 
воспостави силна врска помеѓу економскиот раст, користењето на природните ресурси и 
продукцијата на отпад, а со цел да се намали товарот врз животната средина. 
Во Вториот Еколошки акционен план на Република Македонија се наведени одредени цели во 
врска со отпадот и тоа интегрирано управување со отпадот, ефикасна институционална и 
организациона поставеност и подобрена инфраструктура за управување со отпад. 
Според законската регулатива за отпад во Република Македонија приоритети при управување 
со отпад се следните: 
-Избегнување на создавање на отпадот и намалување на штетните влијанија на отпадот врз 
животната средина и животот и здравјето на луѓето. 
-Подобрување на производствените технологии со што се намалува создавањето на отпадот и 
употреба на еколошки продукти и помалку пакувања. 
-Рециклирање и повторна употреба на отпадот или во друг процес за екстракција на секундарни 
суровини или да се користи како извор на енергија. 
Главно создавањето на отпад доаѓа од производствените активности, од каменоломите и 
рудниците, од градежништвото, отпад од земјоделството и шумарството, комуналниот отпад 
итн. 
Отпадот од производствените активности се состои главно од храна, дрво, хартија, 
хемикалии, неметални минерали, базични метали и друго. Производствените активности 
можат да имаат централна улога во редуцирањето на количината на генерираниот отпад со: 

-Инкорпорирање на анализите за животниот циклус во дизајнирањето  и производството на 
стоки и сервисни услуги, 

-Промоција  на одржливо користење на материјата и енергијата, 

-Елиминација или редуцирано користење на субстанциите и материјалите кои се опасни за 
здравјето на луѓето и животната средина. 

 

 

 

Извадок од Тематска Област ОТПАД од Министерство за животна средина и просторно 
планирање  

 

 

 

 

 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/Vtor%20NEAP%202006.pdf
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1. ВОВЕД 

 

Законот за управување со отпад (Сл. Весник на РМ, бр. 68/2004, 71/2004, 107/2007, 

102/2008, 143/2008, 124/10, 9/11, 51/11, 123/12, 147/13 и 163/13) ги пропишува видовите на 

плански документи што треба да се донесат на национално и на локално нив, како и 

барањата, што овие документи треба да ги исполнат, со цел во иднина, да се воспостави 

одржлив систем за управување со отпад. Планирањето е основна алатка за 

воспоставување на таквиот систем. Во таа насока се разработуваат документи – 

Национална стратегија, Национален план и локални Планови и програми за управување со 

отпад, кои ги дефинираат општите насоки, долгорочните, среднорочните и краткорочните 

цели, како и конкретните мерки и активности што треба да ги преземат органите на 

државната власт, единиците на локалната самоуправа и субјектите што постапуваат со 

отпадот, со цел унапредување на управувањето со отпадот и воспоставување на одржлив 

систем. 

 

Плановите за управување со отпад на Единиците на локалната самоуправа треба да 

бидат во согласност со Националната стратегија за управување со отпад 2008 – 2020 

година  (Сл. Весник на РМ, бр. 39/08)  и се однесуваат на период не помал од 3 години, а 

не подолг од 6 години (Член 18, Закон за управување со отпад). При изработката на 

плановите за управување со отпад на локално ниво, треба да бидат земени во предвид и 

насоките дадени во другите стратешки и плански документи усвоени на национално или 

локално ниво, како Национален акционен план за животна средина (НЕАП) и Локалните 

акциони планови за животна средина (ЛЕАПи). 

 

Согласно одредбите од Законот за управување со отпад, општина Василево 

пристапува кон изработката на План за управување со отпад за територијата на 

општината.  

 

Планот се донесува за период од 2017-2022 година и ќе биде со важност од 5 години. 

Овој документ треба да ги определи стратешките цели на општина Василево во 

претстојниот развоен период, така што ќе дефинира реални приоритети, со точно утврдена 

временска рамка и финансиска конструкција за нивна реализација, врз основа на кои потоа 

ќе се разработуваат едногодишните Програми за реализација на активностите.  

 

 Планот (за територијата на општина Василево) ќе се структурира согласно содржината 

на Планот за управување со отпад на Република Македонија. Градоначалникот на 

општината е одговорен за спроведувањето на Планот. Тој го предлага на усвојување од 

страна на Советот на општината (став 1 од член 18 и точка 2 од став 1 од членот 19, Закон 

за управување со отпад) и го доставува на одобрување до органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на животната средина (став 5 од член 18, Закон за 

управување со отпад). 
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2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНАТА 

 

Географски карактеристики и инфраструктура 

 

ериторијата на општина Василево го зафаќа средниот дел на Струмичко- Радовишката 

Котлина, или северозападниот дел на Струмичко поле.Вкупната површина на територијата на 

општината е 220 км2.Во правец на северозападниот срт на Турија се наога водената 

акумулација Турија и регионалната депонија за цврст комунален отпад. 

Аграрната површина на општина Василево изнесува 16.091 ха, од кои 6773 ха или 42,1% се 

обработливо земјиште, 1.082 ха или 11,2% се пасишта, додека 7.516 ха или 46,7% се шуми. 

Општина Василево е добро отворена кон другите општини и поврзана со патишта. Со 

магистралниот пат, М-6, кој поминува низ територијата на општината овозможено е 

поврзување на сите населени места со центарот на општината 

и со општина Струмица и општина Радовиш. Локалните патишта, кои во вид на коловоз 

изнесуваат 123,8км, овозможуваат лесна комуникација помегу сите населени места. Со 

асфалтен пат се поврзани сите населени места. 

 

 
Слика 1. Географска положба на општина Василево 

 

Население 

 
Општина Василево има 18 населени места во кои живеат 12.122 жители, според 

пописот од 2002 година. Ако оваа бројка се спреди со претходниот попис од 1994 година , 

се гледа дека населението во општината е во пораст и тоа за 713 жители или 6,25%. 

Спроед податоците заклучно со 2011 година, вкупниот број на ученици во Општина 

Василево во 2011 се зголемил за 4.4% во однос на вкупниот број на ученици во 2007. 

Василево е трета општина по зголемувањето на вкупниот број на ученици. 
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Бројот на жители по населени места, заедно со бројот на домаќинства е даден во 

табелата во продолжение (Табела 1). 

 
 

Табела 1. Население во општината 

 
Извор: Државен завод за статистика,попис на население, домакинства и станови-2002 година 

 
 

Од податоците добиени со Пописот од 2002 год. 6.339 жители се од машки пол, а 

останатите 5.783 се припаднички на женската популација. Опис на етничката состојба е 

прикажан во табелата што следува.  

 

             Табела 2. Етничка структура 

Националност процент Жители 

Македонци 92,173% 9.958 

Турци 6,849% 2.095 

Роми 0,193% 5 

Власи 0,004% 1 

Срби 0,239% 4 
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Албанци 0,003% / 

Бошњаци 0,009% 1 

Други 0,530% 58 

ВКУПНО 100% 12.122 

Извор: Државен завод за статистика,попис на население, домакинства и станови-2002 година 

 

 

Геолошки и релјефен состав 

Според географската положба, Струмичката Котлина, во која се наоѓа и општина 

Василево го зафаќа најјугоисточниот дел од Република Македонија, допирајќи до 

државните граници со Грција и Бугарија. 

Средната надморска височина на Котлината изнесува 239 метри, а средната 

надморска височина на општина Василево изнесува 352 метри. Струмичката Котлина 

вклучувајки ја и општина Василево се наоѓа во просторот помеѓу 41º28' и 41º37' северна 

географска ширина и помеѓу 22º32' и 22º44' источна географска должина по Гринич. 

Територијата на општина Василево зафаќа површина од 220км² и има вкупно 18 

населени места. Во општина Василево влегуваат селата: Василево, Пиперово, 

Градошорци, Ангелци, Владевци, Сушево, Доброшинци, Нова Маала, Радичево, Дукатино, 

Едрениково, Седларци, Требичино, Чанаклија, Висока Маала, Варварица (само со едно 

семејство) и сега раселените Кушкулија и Нивичино. 

Во подрачјето на општина Василево можат да се издвојат три видови на релјефни 

форми: рамничарски (низински), ритчест и планински. Релјефната структура на 

општинското подрачје Василево ја надополнуваат многуте долини, преслапи и други 

релјефни форми. Рамничарскиот дел на Општина Василево го сочинува полето 

формирано во времето на истечувањето на плиоценското езеро од Струмичката котлина. 

Овој дел го зафака средното течение на реката Струмица. Дното на полето е составено од 

алувијални и плодни почви, со подземни води, а околните тераси се од полесни и посуви 

почви. 

 

Хидролошки карактеристики 

 

Југоисточниот регион како подрачје е најсиромашно со водни ресурси. Малите 

количини на вода се одразуваат на сите сегменти од живеењето: водоснабдувањето на 

населението (особено во руралните области), индустријата и наводнувањето на 

земјоделските обработливи површини. Освен количините, лоша е состојбата и со 

квалитетот на водата и протекот на водата е често под биолошкиот минимум. Вкупното 

годишно количество вода изнесува околу 132 милиони м3. Реката Струмица, покрај левата 

притока Турија, реципиент е и на реката Ораовичка и Плавија. Единствена десна притока е 

реката Водочица. 
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Стопанство / степен на вработеност 

 
Поради поволната географска положба, природните ресурси, културата и традицијата, 

главни стопански дејности во општината се:  

- полјоделство, од кое најзастапено е раноградинарското и лозарско-овоштарското 

производство;   

- сточарство, преку одгледување на  жива стока во домашни услови; 

- производство на  јајца, млади пилиња, млеко и млечни производи; 

- дрвно-преработувачката дејност; 

- услужни дејности и сл.  

 
Бројот на работоспособно население во општина Василево изнесува 5.503 од вкупно 

12.122 жители. Од нив 2.895 се вработени, од кои 2.162 се мажи и 733 се жени, а 

невработени се 2.608 односно стапката на невработеност во општината изнесува 47,4%, а 

стапката на вработеност изнесува 35,6%. Податоците се земени од Државен завод за 

статистика,попис на население, домакинства и станови-2002 година. 

 

Здравство 

 

Во општина Василево работат седум Приватни здравствени ординации и тоа: 

• ПЗУ Весна Гогова - ординација по општа медицина, Василево 

• ПЗУ Примариус Благој Јанев – стоматолошка ординација, Василево 

• ПЗУ Манчева Сања - ординација по општа медицина, Пиперево 

• ПЗУАхтарова Билјана - ординација по општа медицина, Пиперево 

• ПЗУ Здравје - ординација по општа медицина, Градошорци 

• ПЗУ Др. Манчев - ординација по општа медицина, Владевци 

• ПЗУ Кирил Митев – стоматолошка ординација, Пиперево 

• ПЗУ Здравје - ординација по општа медицина, с. Добрашинци  

Во с.Градошорци двапати  неделно доаѓа доктор а секој ден во ординацијата има 

медицинска сестра.  

Во сите ординации што се наброени има лекар и сестра. 

 

Согласно наведеното на ниво на општината присутна е само примарна здравствена 

заштита. Испитувања од типот на влијание на загадувањето на животната средина врз 

здравјето на луѓето не се врши на ниво на оштината (пример влијание на загадувањето на 

воздухот како причинител на белодробни заболувања). 

  

  

Општинска администрација 

  

 Општина Василево има формирано заедничка администрација со две од општините со 

кои граничи (Василево и Ново Село), со цел извршување на активности од заеднички 

интерес. Согласно одлуките за основање на заедничките административни тела на 

општините Василево, Василево и Ново Село, заедничките административни тела се 

основаат за вршење на работите од надлежност на: 
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- инспекцискиот надзор, 

- утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци и администрирање на 

приходи 

- вршење на работи од областа на просторно – урбанистичкото планирање, 

градењето и заштита на животната средина. 

 

Главни приоритети за локален економски развој утврдени од страна на општината се 

следните: Развој на современо земјоделско производство на здрава храна; Развој на еко 

туризам; Заштита на животната средина; и Подршка за развој на мали и средни 

претпријатија. 

 

Урбанизам 

ГУП има само населеното место Василево – 125 ха; 

Урбанистичка документација за градба имаат населените места: 

– Сушево – 50 ха; 

– Нова Маала – 80 ха; 

– Пиперево – 70 ха; (нацрт фаза) 

Општ акт за градба имаат населените места: 

– Ангелци – 50 ха; 

– Градашорци – 107 ха; 

Населени места само со одреден градежен опфат: 

–  Седларци, 

–  Едрениково, 

–  Радичево, 

–  Добрашинци и 

– Чанаклија 

– Владевци 

Населени места без нови геодетски подлоги: 

– Требичино, 

– Дукатино, 

– Варварица, 

– Висока Маала, 

– Нивичино и 

– Кушкулија 

Урбанизирани стопански   зони: 
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– стопанска зона вон населено место Владевци – 3 ха; 

– стопанска зона Василево – 21,1 ха; 

– стопанска зона вон населено место Градашорци, 67 ха; 

– Стопанска зона со намена лесна индустрија, м.в Гладно поле, К.О Градашорци – 5 ха 

– Урбанистички план за хотелски комплекс – 3 х 

 

Комунални дејности 

 

Снабдувањето со вода во општина Василево е на задоволително ниво. 

Населените места: Василево, Ангелци, Градашорци, Едрениково и индустриската зона 

Василево, со вода се снабдуваат од регионалниот водовод Василево Ангелци, 

Градашорци, чиј резервоар се наоѓа во месноста Ташли баир – Василево. Капацитетот на 

овој резервоар е 1500 приклучоци, а моменталната искористеност е околу 61%, односно 

изразено во бројки: 

Населените места Добрашинци и Нова Маала со вода се снабдуваат од резервоарот во 

Добрашинци, чиј капацитет е 700 приклучоци, а моменталната искористеност е 38%. 

Односно изразено во бројки: Населеното место Чанаклија со вода се снабдува од систем 

за водоснабдување изграден за потребите на ова населено место.Неговиот капацитет е 

160 домаќинства. Населеното место Дукатино со вода се снабдува од резервоарот во 

Дукатино. Неговиот капацитет е 200, а моменталната искористеност 44,5%, односно во 

моментот има приклучено 89 домаќинства. 

Со овие четири резервоари стопанисува ЈПКД „Турија“, Василево, формирано од Советот 

на општина Василево во 1999 год. Останатите населените места: Пиперево, Владевци, 

Радичево и Сушево, Седларци, Висока Маала и Требичино со вода се снабдуваат од 

водоводни системи со кои стопанисуваат месните заедници и заедничко за сите нив е тоа 

што водата не е филтрирана. 

Во сферата на канализацијата и третманот со отпадните води состојбата во општина 

Василево е следна: 

Со системот за фекална канализација покриени се дел од населените места. Вкупната 

должина на мрежата е 19807 метри од кои 5242 метри отпаѓаат на главна колекторска 

мрежа во Василево и Пиперево а 14565 метри се секундарна мрежа во населените места 

Пиперево  и Ангелци. Можност за приклучување на истата имаат по околу 60 % од 

домаќинставата во населените места Ангелци  и Пиперево.  

Останатите домаќинства проблемот со отпадните води го решаваат индивидуално со 

септички јами. 
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3. ОПИС И ОЦЕНА НА ПОСТОЕЧКАТА СОСТОЈБА ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАДОТ 

 

На територијата на општина Василево не постои централна општинска депонија. Во 

населените места, каде што услугата за собирање и транспорт на отпад ја обезбедува 

јавното комунално претпријатие, отпадот се отстранува на санитарно-технички неуредени 

локации или ѓубришта, за чија употреба општината, заедно со месната заедница, дала 

одобрение. Прифатилиштата за комунален отпад ги одржува ЈПКД Турија со сопствена 

градежна механизација. 

  

Во оние населени места кои не се покриени со услуга за собирање и транспорт на отпад 
(Чанаклија, Седларци, Едрениково, Висока Мала и Требичино) населението го отстранува 
отпадот самоиницијативно со помош на сопствени транспортни средства, на места кои не 
се одобрени да се користат за таква намена. Поради тоа се создаваат и поголем број на 
диви ѓубришта. Вкупната површина каде се депонира отпадот од страна на ЈПКД Турија 
(привремените прифатилишта за комунален отпад) изнесува околу 5 хектари, а 
површината под диви ѓубришта изнесува околу 2.000 м2. 
 
Табела 3: Опфат со услугата за управување со цврстиот комунален отпад во Општина Василево според 

бројот на население  

Општина % на опслужено 
урбано 

население 

Вкупно 
рурално 
населен

ие 

Вкупно 
опслужено 

рурално 
население 

% на 
опслужено 

рурално 
население 

   Неопслужено население како 
% од вкупното 

Василево рурална 12.122 10.438 86,1% 13,9% 

 

Степенот на покриеност со услуга за собирање на отпад, утврден преку бројот на 

опслужени населени места изнесува 62,5%, односно, од вкупно 16 населени места во 

општината, услуга за собирање на отпад добиваат само 10 и тоа се главно оние кои 

гравитираат околу центарот на општината и до кои лесно може да пристапат службите на 

јавното комунално претпријатие, главно поради малите растојанија. Тука треба да се 

додаде дека во едно место има 1 жител, а во Требичино само 6. 
   Табела 4: Опфат со услугата за управување со цврстиот комунален отпад во Општина Василево според 

бројот на опслужени населени места 

Општина Вкупно 
население 

Број на 
населени места 

Опслужени 
населени 

места 

% на опслужени населени места 

Василево 12.122 16 10 62,5% 

 

Согласно податоците добиени од теренските посети и мерењето на фракции, годишно 

на територијата на оние населени места кои добиваат услуга за собирање и транспорт на 

отпад со вкупен број на опслужено население – 10.438 жители, се собираат 2.087 тони 

цврст отпад. Со сведување на оваа вредност по жител годишно (или на ден), како и 

сведување на вредноста во кг. по жител годишно (или на ден), се добиваат следните 

норми за генерирани количини во општина Василево, односно:  
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 На годишно ниво, секој жител на општината генерира вкупно 190 тон (или 190 

кг/жител/годишно) и  

 Генерираните количини изразени во килограми на ден, изнесуваат 0,55 кг 

комунален отпад на ден (или 0,548 кг/жител/ден).  

 
Табела 5 : Собрани количини на отпад и единечни стапки за собирање на цврст комунален отпад во 

Општина Василево 

 

Општина Опслужено 
население 

Собран 
отпад 
(т/год.) 

кг/жител/год. кг/жител/ден 

Василево 10.438 2.087 0,17 0,548 

 

Доколку сите населени места во општината бидат покриени со услуга, односно доколку 

вкупно 12.122 жители добијат услуга за собирање и транспорт на отпад, согласно 

утврдените норми добиени од податоците за собрани количини на отпад на годишно ниво 

за кои известуваше ЈПКД Турија (190 кг/жител/годишно), проценетите количества на 

генериран отпад во општината ќе изнесуваат 2,424 тони/годишно. 
Табела 6: Проценети количини за вкупно генериран цврст комунален на територијата на Општина 

Василево 

 

Општина Вкуно население 
во општината 

Проценета количина 
за генериран отпад 

(т/год.) 

т/жител/год. кг/жител/ден 

Василево 12.122 2.424 0,19 0,548 

 

 

ЈПКД Турија има 2 сопствени возила - камион за собирање на отпадот. Секое 

домаќинство сопствениот отпад го депонира во буриња, канти за отпад и други 

импровизирани садови, од каде што општинското комунално претпријатие со возилата  

поминува и го собира отпадот, носејќи го до одредената  локација, утврдена од страна на 

Советот на Општината и месните заедници. 

 

Во табелите подолу, даден е приказ на расположливиот капацитет на општинското 

комунално претпријатие, изразен во м3, така што вкупниот волумен на опремата за 

собирање и транспортирање на отпад изнесува 12 м3, како и вкупниот капацитет на 

собирните контејнери, во кои домаќинствата го изнесуваат отпадот, што потоа 

комуналното претпријатие ЈПКД “Турија” го собира и транспортира до блиските 

прифатилишта за комунален отпад. Волуменот на садовите за собирање на отпадот и 

расположливиот капацитет што се уште  е ставен во функција и веќе го поседува ЈПКД е 

даден подолу во табелата. 
Табела 7: Возила што се користат за собирање и транспорт на отпадот во општина Василево 

 

Општина Возила за собирање на отпадот 

 Трактор, Компакторски Возила за Вкупен волумен на 
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со 
приколка 

возила – 
камион  

големи метални 
отворени 

контејнери  

опремата за 
транспорт (м

3
) 

Василево  2 (6 м
3
)  12 

 
Табела 8: Расположлив капацитет на садови за собирање отпад во општина Василево  

Општина 
Василево 

Садови за отпад 

Големи 
метални 
отворени  

контејнери     
(5, 7, 9 м

3
) 

Контејнер 
(1,1 м

3
) 

Канта (80,  
л.) 

Мали 
урбани 

канти од 
30 л. 

Канта 
(120 
л.) 

Вкупен волумен 
на собирните 

канти и 
контејнери (м

3
) 

Василево  48 635 0    325  110 

 (1000 л = 1 м3) 

 

Отпадот се собираше еднаш неделно во секое населено место а кај некои поголеми 

комерцијални субјекти и два пати во неделата.  

 

Со набавка на возилото за собирање и транспорт на отпадот, беше направен нов 

распоред (план) за собирање и транспорт на комуналниот отпад од домаќинствата и 

комерцијалните субјекти. Истиот ги вклучува и камионот и тракторот со приколка (тој е 

особено корисен за пристап до тешко достапните населени места во кои локалните 

земјени патишта не дозволуваат пристап на возилото со потисна плоча).  

 

Динамиката која во моментов се применува е следната:  

 

- Се опслужуваат девет населени места но сега со зголемен број на корисници на 

услугата (повеќекратно зголемен и кој од ден на ден постојано се зголемува со 

физички и правни лиоца кои склучуваат договори со комуналното претпријатие), 

- Отпадот се собира еднаш неделно а од поголемите комерцијални субјекти и два 

пати неделно, 

- Од комерцијалните објекти (мали продавници за прехрана) отпадот се собира од 

метални контејнери. 

 

Отпадот од земјоделската дејност се меша со останатиот неопасен отпад што се 

генерира во домаќинствата, и заедно се депонираат на локациите одредени од страна 

на Советот на општината и Месните заедници. 

 

На подрачјето на општина Василево нема откупен пункт за собирање на секундарни 

суровини: (хаварисани возила, метал, пластика, хартија, батерии и акумулатори - каде 

физички и правни лица самостојно со сопствен транспорт ги носат во откупниот пункт), со 

што се овозможува намалување на отпадот депониран на прифатилиштата за комунален 

отпад, а со тоа се намалуваат и трошоците за нивно одржување.  
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Постојаното неконтролирано создавање на диви ѓубришта има големо влијание на 

здравјето на луѓето, квалитетот на воздухот, површинските и подземните води како и на 

деградирањето на земјиштето.  Меѓу проблемите со кои се соочува Општината, е секако и 

проблемот со самозапалување на ѓубриштата, како и несоодветното постапување на 

граѓаните кои самоволно пристапуваат кон нивно палење. Поради присуството на органска 

фракција на ѓубриштата, во услови на недостаток на кислород се ослободува метан. Тој е 

гас кој го предизвикува ефектот на стаклена градина а со негово палење се ослободува 

СО2, гас кој го предизвикува ефектот на стаклена градина, но е со помал интензитет. 

Проблемот настанува поради присуството на пластична амбалажа, кеси и сл., кои со 

палење ослободуваат особено штетни (канцерогени) материи - диоксини и фурани.  

 

Создавањето на ѓубришта во Општината, главно е поврзано со недоволната 

информираност на граѓаните за негативните влијанија, кои се последица на несоодветното 

постапување со отпадот, како и поради тоа што голем дел од населението не добива 

услуга за собирање на отпад. Според податоците од ЈПКД Турија и Општината секое 

населено место има помали ѓубришта на територијата на Василево, но како поголеми 

нелегални диви места за деонирање кои мора да се санираат во општината се 

идентификувани: 

 

 
Табела 9 : Диви ѓубришта 

 

Назив м2 Близина 
до н.м 

ризик Х Y Трошоци (ЕУР) 

Василево-
пред влез 

3600 700 2 0638195 4594551 78300 

Василево-
излез1 

1500 200 2 0638476 4593247 32625 

Василево-
излез2 

50 500 2 0638805 4552886 1087,5 

Пиперово 2000 150 2 0640540 4594000 43500 

Градошорци 150 1000 2 0637548 4596259 3262,5 

 

 

a. Состојби со селектирањето и рециклирањето на комуналниот отпад 

 

Постојниот начин на постапување со цврстиот отпад не го опфаќа селектирањето и 

рециклирањето на оние фракции од комуналниот отпад што може да бидат рециклирани. 

На територијата на општина Василево не е воспоставен систем за селектирање и 

селективно собирање на посебните компоненти од комуналниот отпад, така што цврстиот 

отпад главно завршува на општинските прифатилишта за комунален отпад или дивите 

депонии.  

Во склоп на јавното претпријатие за комунални дејности ЈПКД 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. 
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 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. 

 
Табела 10: Преглед на износ на смет 

                       Количина во м3            Количина во тони 

1. дневна                12-14                                      5 

2. месечна             300-330                             115-120 

3. годишна         3600-4000                          1300-1400 

 

 

Составот на отпадот, односно учеството на поодделните фракции на комуналниот 

отпад не е анализирана од страна на ЈПКД "Турија". Врз основа на направените анализи за 

составот на комуналниот отпад по сезони, беше утврдено учеството на секоја од 

поодделните фракции на комуналниот отпад, и истите се дадени во продолжение во 

табелата:     

 
Табела 11. Состав на цврстиот комунален отпад во Василево во 4 годишни сезони и средна вредност на 

годишно ниво (во %): 

 

Компонента / фракција 
на отпад 

Процент 
сезона-
есен (%) 

Процент 
зима 
(%) 

Процент 
сезона-

пролет (%) 

Процент 
сезона- 
лето (%) 

Просек на 
годишно ниво 

Органски-храна 36,56 26,65 28,08 29,72 30,61 

Градинарски 21,07 16,16 15,31 19,04 18,10 

Дрво   0,00 0,00 0,00 

Хартија и картон 15,39 15,39 18,29 16,74 16,41 

Пластика 8,69 7,77 6,76 7,39 7,70 

Стакло 2,8 15,88 13,82 16,12 11,68 

Текстил   0,00 0,00 0,00 

Инертен отпад 

(вклучително ситен) 

7,55 8,11 7,84 3,67 6,77 

Хигиенски 4,29 5,96 6,28 2,70 4,74 
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Метали 1,09 0,63 0,21 0,57 0,65 

Неметали 1,22 1,76 1,85 2,31 1,76 

Електронски и ел.   0,00 0,00 0,00 

Опасен отпад   0,00 0,00 0,00 

Градежен шут   0,00 0,00 0,00 

Течен исцедок 1,34 1,70 1,56 1,73 1,57 

 

 

Земајќи ја во предвид вредноста од 2.424 тони/годишно генериран отпад на 

територија на општина Василево, од табелата прикажана погоре може да се воочи 

учеството на секоја поодделна фракција во вкупната количина на генериран комунален 

отпад. Со најголемо процентуално учество се фракциите: органски отпад, пластика, 

стакло, хигиенски и инертен отпад, што сами по себе покажуваат, дека во проценетата 

количина од речиси 1 кг. отпад по жител дневно, освен комуналниот, влегуваат и други 

видови отпад, како: отпад од комерцијални субјекти и инертен отпад (неопасни 

компоненти) и органскиот отпад – биомаса (штетна компонента). 

 

Во општина Василево не постои организиран систем за собирање на рециклабилни 

материјали. Делумно се собира хартија, метал и пластика од страна на неформални групи 

на граѓани, главно од пониските социјални слоеви. Постојат обиди да се отпочне со 

собирање на рециклабилни материјали преку различни здруженија и преку пинципот на 

јавно – приватно здружување како и влез на странски компании во оваа дејност на ниво на 

Струмичкиот регион како би се добило една функционална а сепак доволно голема целина 

која би го привлекла вниманието со големите комерцијални можности. 

 

3.1  Состојби со градежен шут 

Податоците за инертен отпад/градежен шут, се мошне ограничени. Се создава  при 

изведување на градежни работи, преработувачки, занаетчиски работи и други дејности кои 

создаваат инертен отпад. Овој отпад најчесто нерегуларно се исфрла на одредени места 

покрај населените места на јавни површини како и во речните корита. Може да се каже 

дека ваквиот вид на отпад има најголем удел во создавањето на диви ѓубришта. И покрај 

постојаните напори на локалната самоуправа и јавното претпијатие за расчистување и 

ревитализација на јавните површини практиката за нелегално депонирање продолжува. 

Тоа прави грда слика и директно укажува на ниската свест на населението. Проценка е 

дека годишно се создава околу 2.900 тони ваков вид на отпад, земајќи го националниот 

просек од 240кг/создаден градежен отпад по жител (извор: Национална стратегија за 

управување со отпад на Р.М 2008-2020год).  
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3.2   Состојби со опасен отпад 

Медицинскиот отпад кој спаѓа во категорија на опасен отпад согласно Листата на 

видови (Сл. Весник на РМ, бр. 100/05) се предава согласно закон за Управување со отпад 

на фирмата ЕКО КЛУБ која поседува дозвола за вршење дејност собирање и 

транспортирање на опасен отпад издадена од МЖСПП согласно закон. Количините на 

истиот изнесуваат 26кг/годишно на ниво на Општина Василево од вкупно 3 медицински 

установи, а во тој отпад влегуваат отпад од амалгам од стоматолошка заштита и остри 

предмети. 

 

Индустриските капацитети кои постојат на територијата на општина Василево, согласно 

Листата на видови (Сл. Весник на РМ, бр. 100/05), не генерираат видови на отпад кои 

припаѓаат на категоријата опасен отпад. 

Не постојат податоци за посебни видови на опасен отпад на ниво на општина Василево 

преку кои може да се процени состојбата со овие видови на отпад. Следат опти 

информации за посебните видови на отпад: 

 

 Отпадни масла, не постои систем за организирано собирање. Најчесто тие се 

согоруваат но и се одлагаат во почвата или се испуштаат во реципиентите на 

системите за одведување на отпадна вода (канализација, септички јами), 

 ПХБ – полихлориранибифенили – не постојат податоци за производство или 

трговија со ПХБ на општинско ниво, 

 Отпад од потрошени бетерии и акумулатори најчесто се одлагаат како дел од 

цврстиот отпад, во депонијата, без претходно да им бидат отстранети компонентите 

коишто преставуваат опасен отпад, но забележано е и собирање на истите поради 

нивната комерцијална вредност, 

 Отпадот од електрични и електронски апарати се депонира заедно со дел од 

цврстиот отпад и не постојат податоци за посебно постапување со истиот, 

 Искористени возила (отпадни автомобилски школки) се многу ретки низ општината 

и најчесто на приватно земјиште па со нив не се постапува. Веќе воспоставена 

практика е да бидат откупени од страна на собирачите на метал и со нив да се 

постапува како старо железо. Отпадните гуми воглавно се депонираат.  

 

Во управувањето со наведените видови на отпад се вклучени многу субјекти. Првенствено 

Министреството за животна средина и просторно планирање има општо регулаторна, 

мониторинг и инспекциска одговорност. Министерството за транспорт и врски издава 

гредежни дозволи за објектите и го регулира управувањето со градбите. Министерството 

за здравство и Министерството за земјоделство, Шумарство и водостопанство се 

одговорни за регулурање, мониторинг и инспекција на медицинскиот, односно 

земјоделскиот и сточниот отпад.  

Одговорностите на општините се во делот на неопасниот отпад, локалните прописи, како и 

мониторинг и инспекција. Законот за локална самоуправа пренесува голем број на плански 

и оперативни надлежности на единиците на локална самоуправа.   
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3.3  Финансиски импликации од управувањето со отпадот 

За годините 2013 и 2014 состојбата бележи подобрување во правец на зголемување на 

приходите  на ЈПКД Василево во однос на расходите односно постои тенденција 

општинското комунално претпријатие да си ги покрива сопствените трошоци како и да 

остварува и добивка. 

 

Надоместоците за управување со отпад компанијата ги наплаќа од домаќинствата и 

правните субјекти (индустрија, јавни институции, комерцијални субјекти и сл.). За физички 

лица, цената за собирање на отпад изнесува 150 денари месечно фиксна цена, а за 

правните субјекти  од 250 – до 1.000 денари зависно од видот на субјектот (пр. Општината 

Василево наплаќа фиксна сума во вредност од 500 денари на образовните институции – 

училишта; 1.000 за индустриските капацитети), исто така на месечна основа. Процентот на 

наплата за оваа комунална услуга (собирање на отпад) изнесува меѓу 70 – 75%. 
Табела 12: Надоместоци за отпад во општина Василево 

 

Општина Домаќинства Трговија Индустрија Болници Друго Ефикасност 
на наплата 

(%) 

Василево 150 МКД/м 250 МКД/м / / 500 – 
1.000 

МКД/м 

70 – 75 % 

 

Подолу, се дадени просечните вкупни годишни приходи на ЈПКД "Турија" во делот 

на управувањето со отпад и обезбедувањето на вода за пиење. 

 
            Табела 12: Приходи на ЈПКД од управувањето со цврстиот отпад  

 

Општина Вкупни 
годишни 
приходи 
на ЈПКД 

(МКД) 

Годишни 
приходи на 

ЈПКД од 
управувањето 

со цврстиот 
отпад (МКД) 

Приходи од 
домаќинства 

(МКД) 

Приходи од 
комерцијалниот сектор 

(МКД) 

Приходи од 
индустријата (МКД) 

Василево 
2016 год. 

(за 12 
месеци) 

9.789.657 
 

2.918.000 
 

2.470.800 
 

300.800 97.400 

 

Може да се заклучи дека се создадени услови за самостојно и независно финансиско 

работење на општинското претпријатие за комунални дејности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План за управување со отпад на општина Василево за период од 2017-2022 година 

22 

 

 

4. ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ИДНИТЕ СОСТОЈБИ ВО ВРСКА СО УПРАВУВАЊЕТО СО 

ОТПАДОТ 

 

4.1 Генерирање на отпад 

Со оглед на тоа што прирастот на населението согласно предвидувањата за 

популациите од Светска Банка (достапно на: 

http://datatopics.worldbank.org/hnp/popestimates) не покажува големи промени во бројноста 

на населението низ годините, за 5 годишниот период на којшто се однесува овој плански 

документ 2017 - 2022, не се очекуваат значајни промени во бројноста на населението што 

живее на територијата на општина Василево (ваквиот тренд ќе се задржи и во претстојниот 

период од 5 години). Проекциите за нашата држава се дека ќе има благ пораст на 

популацијата до 2030год, проследено со благо опаѓање на бројот на жители во 2040год. 

 

Општина Василево 2016 2020 2030 2040 

Вкупен број на жители 
12.122 12.174 12.061 

 
11.492 

 

Генерирани количини 
на комунален отпад 

2.424 2.435 
 

2.423 
 

2.297 
 

Табела 15: Прогноза за создавањето отпад во општина Василево (2016 – 2040) 

 

 

Така, за периодот од 2017 – 2022 год. се претпоставува, дека ќе се генерираат околу 

7.086 тони органски отпад, а не смее да се занемарат и количините на ситни делови што 

се содржани во комуналниот отпад, а кои заедно со органската компонента имаат 

најголемо учество според процентуалната застапеност. Нивното присуство во многу 

зависи од сезоната, односно тие најмногу се генерираат во време на грејна сезона (од 

есен до пролет), поради горење на огревниот материјал.   

 

4.2 Собирање, транспорт и отстранување на отпад 

 

Согласно Стратегијата и Националниот план за управување со отпад на Република 

Македонија, најприфатлив метод за управувањето со отпад претставува 

воспоставувањето на интегриран регионален систем. Токму натамошните активности 

околу управувањето со отпадот во општина Василево се поврзани со вклучување на 

општината во регионални рамки и нејзино функционирање како интегрална единица од 

еден поширок систем – Југоисточниот регион. Дури да се воспостави таквиот систем за 

управување со отпад, веројатно ќе бидат потребни минимум 5 год., а дотогаш општина 

Василево треба постапно да се прилагодува на новите трендови.  

 

Утврдената динамиката подразбира, наместо досегашните 10 населени места кои во 

моментот добиваат услуга, веќе во текот на 2017 година, бројот на опслужени населени 

http://datatopics.worldbank.org/hnp/popestimates
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места да се зголеми на 14 населени места, а до крајот на 2018 год. услуга за собирање и 

транспорт на отпад да добиваат сите населени места во општина Василево. Затоа,  беше 

утврдено дека постоечката опременост на ЈПКД  со опрема за собирање и транспорт на 

отпад не ги задоволува потребите за сеопфатно собирање и транспортирање на 

комуналниот отпад во општината. Потребно е да се изврши набавка на уште едно 

специјализирано возило за собирање на смет од 8-11 м3. 

 

Наместо досегашната практика на отстранување на отпадот на локации (ѓубришта) во 

секое населено место кое добива услуга за собирање на отпад, што за таква намена ги 

беше утврдило ЈПКД "Турија" и локалното население, до момент на воспоставувањето на 

регионален третман на отпадот, комуналниот отпад ќе се отстранува на постојните 

локации.  

Степенот на наплата за услугата – собирање и транспорт на отпад е релативно висока, 

и може да се заклучи, дека домаќинствата уредно ја подмируваат оваа обврска. Сите оние 

кои дополнително ќе бидат вклучени во системот (со проширување на услугата за 

собирање и транспорт на отпад), ќе треба да бидат подготвени за ваквите обврски.  

 

 

 

5. НАСОКИ И ЦЕЛИ ВО ВРСКА СО УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАД 

 

Општина Василево има за цел да го усогласи управувањето со отпадот, согласно 

усвоените законски и подзаконски акти. 

 

Законот за управување со отпад е граден врз основа на концептот за хиерархија во 

управувањето со отпад, така што можните опции за справување со отпадот се 

категоризираат од најприфатливата до најмалку прифатливата: 

1. Превенција: редукција, минимизација на создавање на отпад 

2. Повторна употреба 

3. Рециклирање / компостирање 

4. Искористување на енергијата содржана во отпадот, по пат на согорување 

5. Отстранување (депонија) 

 

Во интерес на подобрување на состојбите во управувањето со отпадот, општина 

Василево заедно со сопственото комунално претпријатие се обврзува дека ќе ги почитува 

одредбите на националното законодавство, преку исполнување на активностите дадени во 

Планот за управување со отпад.  
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6. СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА 

ИЗБЕГНУВАЊЕ И НАМАЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИ НА СОЗДАДЕН ОТПАД, КАКО 

И ПОВТОРНА УПОТРЕБА, ТРЕТМАН И ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДОТ 

 

Основна цел при секое управување со отпад е да се минимизираат количините на 

отпад, кои ќе се депонираат и да се искористи секоја фракција од отпадот којашто има 

соодветна употребна вредност.  

 

Во интерес кон втемелување позитивни навики кај локалното население, општината 

треба да развие стимулативни мерки, како: 

■ Корекција на цената за собирање на отпад, за оние лица кои ќе вршат селекција 

на отпадот. Количините на отпадот кои би завршувале на општинската депонија, 

значително ќе се намалат, а на депонијата во тој случај ќе ги примаат само оние 

отпадни материи, чие создавање не може да се избегне, ниту пак можат да се 

преработат. Степенот на изводливост на овој критериум се утврдува преку 

разработка на анализи за транспортните трошоци (до депонија) во случај на 

спроведена селекција, како и без примена на систем за селекција. 

■ Издавање на дозволи за интегрирано спречување и контрола на 

загадувањето. Постоечките индустриски капацитети треба да применуваат 

препораки за воведување на најдобрите достапни техники (поднесување на барање 

за добивање т.н. ИСКЗ дозвола), чие применување меѓу другото придонесува и кон 

правилно управување со отпадот во производствените капацитети.   

 

Поставувањето на соодветни пунктови – места за собирање на посебни фракции од 

комуналниот отпад кои имаат употребна вредност, како хартија, пластика, метал, органски 

отпад, отпадни батрерии и акумулатори, електронска и електрична опрема  и сл., 

претставува обврска на ЈПКД, но оваа активност може да ја превземе секој приватен 

оператор, којшто има интерес за рециклирање, повторна употреба или преработка на 

некоја од секундарните суровини. Секако оваа активност може да се реализира и со 

заедничко учество на сите овие субјекти. 

 

Општина Василево се одликува со производство на раноградинарски култури, кои 

главно се одгледуваат во оранжерии под стакло (260 хa) или пластеници (вкупно 5.000 ха). 

Не постои евиденција за потрошените полиетиленски покривки, за нивната преработка и 

повторното вклучување во производствениот циклус. Полиетиленските покривки се чест 

потрошен материјал, доколку се знае дека истите вообичаено се менуваат на секои три 

години. Точни проценки за вистинските количини на овој вид отпадна пластика нема, но со 

водење евиденција за увезените количини, како и со користење на нормата, која укажува, 

дека за 1ha површина под пластеници потребни се 16,000 м2 полиетиленска фолија, која 

тежи 7-8 кг за 1м2, се проценува дека овој сектор произведува околу 3,200 тони 

полиетиленски фолии како отпад секоја година. Се предложува, сите субјекти – 

стопанственици од оваа дејност заедно да го организираат системот за 

собирање/транспорт/откуп на ваквите отпадни пластични фолии и нивно предвање на 

овластен постапувач/откупувач на отпад. 
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Како исклучително земјоделска општина, во општината постои особен интерес за 

справување со биоразградливата отпадна компонента.  

 

Постои интерес и за посебните видови на отпад, како: стари гуми, стари и дотраени 

возила, акумулатори, алуминиумски отпад и сл. Во моментов најголемиот број од нив се 

сконцентрирани на територијата на општина Струмица, на оддалеченост до 10-тина км од 

седиштето на општината.  

 

Кабастиот (габаритен) отпад што не е прифатлив за собирање од страна на 

општинското комуналното претпријатие, треба да се собира на места точно утврдени за 

негово отстранување, каде граѓаните сами би си го довезувале или пак се препорачува, 

утврдување на месечен распоред на денови, кога граѓаните се повикуваат да го изнесат 

дотраениот кабаст отпад од своите домови, а специјализирано товарно возило ќе го 

собира отпадот од врата до врата, по точно утврдена маршрута.  

 

6.1 Генерални правци за идниот плански период во однос на управувањето со 

отпадот  

 

Барањата на ЕУ Директивите, како и барањата на националното законодавство, 

вклучително и насоките дадени во Националната стратегија и Планот за управување со 

комуналниот отпад на Република Македонија, даваат насоки кон кои општина Василево 

треба да се придржува во рамки на сопствените можности, со што ќе даде придонес во 

приближувањето кон националните стандарди и оние на ЕУ во делот на управувањето со 

отпад. 

 

Генерално, концептот на планскиот документ треба да биде насочен кон два правци: 

1. Воспоставување на нов систем на управување со отпад, преку т.н. регионален 

пристап; 

2. Воведување на систем за примарна селекција на отпад. 

 

Се очекува да бидат спроведени следните активности, со цел придржување кон 

начелата за управување со отпад: 

- Проширување на услугата – покривање на сите населени места со услуга за 

собирање на отпад 

- Менување на навиките на локалното население во поглед на начините за 

постапување со отпад (едукација – средби со локалното население, спроведување 

на систем за наплата на надоместоци, такси и казни, кои произлегуваат од 

обврските на приватните и физички лица) 

- Утврдување на цени за управување со отпад на транспарентен начин (калкулирање 

на сите трошоци создадени при управувањето со отпадот) 

- Подигнување на степенот на наплата од домаќинствата, индустријата и 

институциите (средби со локалното население) 

- Постепено воведување на селекција на комуналниот отпад на местата на негово 

создавање (домаќинствата, индустријата и институциите) 

- Воспоставување на систем за слекција/селективно собирање/преработка на 

биоразградлив отпад, како и за оние видови отпад за кои постои интерес на пазарот 
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- Регионализација на системот за управување со отпад 

 

6.2 Основа за воведување на примарна селекција  

 

Заради економска исплатливост и зачувување на животната средина, стратешкиот 

пристап во однос на постапувањето со отпадот подразбира намалување, реупотреба и 

рециклирање на корисните компоненти од отпадот. Во таа насока, општина Василево 

треба да се насочи кон воспоставување на систем за примарна селекција на отпадот и 

извлекување на оние компоненти за кои постои интерес на пазарот. 

Главно, на територијата на Република Македонија, има побарување за преработка на 

отпадна пластика (ПЕТ, пластични фолии од земјоделството и сл.).  

Што се однесува до општина Василево, на единствениот откупен пункт којшто постои 

на територија на општината се собираат: дотраени возила, метал, пластика, батерии, 

хартија и акумулатори. Се заклучува, дека токму за овие одделни фракции од отпадот 

постои интерес на пазарот (главно од заинтересираните собирачи/откупувачи на 

секундарни суровини или преработувачи).  

 

Фирмата која го собира секундарниот отпад во општината е единствена на 

територијата на општината и таа единствено работи на принципот на откуп каде граѓаните 

непосредно го носат отпадот на одредената локација за одреден паричен надоместок во 

зависност од видот на суровината што ја носат. Кај овој откупувач на секундарни суровини 

не постои интерес тој самоиницијативно да собира одделни видови на отпад од 

територијата на нашата општина. 

 
Табела 17: Пазарни цени за некои од поодделните отпадни фракции 

Вид на суровина Цена (од – до) Просечна цена 

1. Пластика ПЕТ, земјоделска фолија  
5-8 ден/кг 

6 ден/кг 

2. Метал 9  ден/кг дебелина < 3мм 
11 ден/кг дебелина   > 6 
мм 

10 ден/кг 

  

Вкупните можни приходи по основ на собирање и продажба на материјали кои можат 

да се преработат, прикажани се во следната табела: 

 
Табела 18: Вкупни потенцијални приходи од рециклажа на отпад 

Фракција Вкупни 
количества за 

период  
2017 – 2022 
(во тони) 

Единечна цена 
(просечна) ден/т 

Вкупни можни 
приходи (ден.) 

Пластика 2.760 6.000,00 16.560.000 

Метал 240 10.000,00 2.400.000 

 

Секако, доколку општината ги препознае придобивките од воспоставувањето на систем 

за селективно собирање на корисни фракции од отпадот, за брзо време може да обезбеди 

приход од нивното искористување. Секако, воведувањето на примарна селекција, главно 
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ќе зависи од исплатливоста на таквиот потфат, односно од побарувачката на пазарот за 

посебните отпадни фракции.  

 

Општина Василево како исклучително земјоделска општина, се препорачува да ги 

разгледа можностите за воведување на систем за селективно собирање на 

биоразградливата компонента, заради добивање на чисти фракции – кои како такви имаат 

поголема употреблива вредност доколку се селектираат на изворот на создавање (не се 

мешаат со другите видови на отпад, од кои можат да се онечистат). Оптимизацијата на 

системот за постапување со органскиот отпад, преку утврдување на локации за 

поставување и избор на специјални садови за собирање на биоразградливата компонента, 

претставува предмет за развивање на посебна студија. 

 

Во Република Македонија нема пазар за откуп на компост, како и пазар за откуп на 

електрична или топлинска енергија произведена од отпадна биомаса. Светските трендови 

покажуваат, дека цената за биомаса што се аплицира на површина од еден ар, може да се 

процени така што ќе се направи пресметка за сегашната вредност на приходите и 

трошоците (расходите) во текот на еден циклус на производство за (n години).  

 

 

6.3 Опис на системот за примарна селекција 

  

Концепциски примарната селекција може да биде воведена на два начина: 

1. Целосна покриеност на системот преку општинското Јавно комунално претпријатие 

2. Препуштање на целосната организација за селектирањето, транспортот и 

рециклирањето на отпад на заинтересираните претпријатија (договор за услуги, 

концесија) 

Системот за примарна селекција може да се воведе по принципот на: (а) 

воспоставување рециклажни пунктови (за различни фракции на отпадот), на локации 

коишто ќе опфатат поголем број на потенцијални создавачи на отпадот, што гравитираат 

кон одредено централно подрачје (систем на повеќе метални или пластични контејнери, 

наменети за посебни видови на отпад); или (б) воведување на систем од две канти (кеси) 

за селектирање на влажен (биоразградлив) и сув отпад (оластика, хартија, метал и сл.); 

или (в) комбиниран систем од двата претходно напоменати.  

 

Врз основа на детална анализа за техничките, финансиските, организациските и 

другите барања во однос на воспоставување одржлив систем, ќе се предложи 

најефикасната шема за селекција и селективно собирање на рециклабилните материи.  

Придобивки од воведувањето на таквиот систем се следните: 

 Намалување на количините на отпад наменети за депонирање (продолжување на 

векот на општинските прифатилишта за отпад) 

 Можности за отворање нови работни места во инсталациите за рециклирање 

 Воспоставување на стабилен систем за собирање на чисти компоненти – 

селектирани во изворот на создавање 

 Намалени трошоци, како резултат на намалување на количините на отпад наменет 

за депонирање (намалена фреквенција на собирање отпад – на дневно / или 

неделно ниво)   
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7. НАЧИН НА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАДОТ ШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ И 

ДА СЕ ПРЕРАБОТИ 

 

Сите отпадни материи кои немаат употреблива вредност, поточно не можат да се 

применат техниките за преработка и/или третман заради добивање на компост, биогас или 

друга рециклирана суровина, се отстрануваат на депонија како конечен неупотреблив 

остаток. 

 

Општина Василево сеуште нема воведено селекција и селективно собирање на 

секундарни суровини, така што на територијата на општината сеуште не се превземаат 

активности за намалување на количините отпад до степен на неупотреблива вредност, 

исклучиво наменети за депонирање. Сеуште, општ е впечатокот дека многу малку или 

воопшто не се практикуваат техниките за третман/преработка на отпад, како во рамки на 

општината, така и на ниво на целата територија на Република Македонија (не повеќе од 5-

10 % од употребливите отпадни компоненти на комуналниот отпад се рециклираат). 

Тековната пракса покажува интензивно отстранување на отпад (со употребна вредност) по 

општинските депонии (прифатилишта), кои не задоволуваат никакви, макар и минимални 

технички критериуми.   

 

Вистинско решение за Општина Василево претставува одлуката за нејзино 

придружување кон регионалниот пристап во интегрираното управување со отпад, односно 

прифаќање на концептот за регионална депонија, која ќе претставува централен објект, 

којшто задоволува минимум технички стандарди и на која отпадот ќе го отстрануваат 

десетте општини на Југоисточниот плански регион во Македонија.  

Идејата е да се разработи систем, којшто ќе опфати прифаќање во најголем процент на 

комуналниот отпад, како и на комерцијалниот отпад. 

  

Десетте општини од Југоисточниот плански регион во Македонија, во соработка со 

Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија 

(МЖСПП) ќе го подобрат управувањето со цврст отпад во областите под нивна 

надлежност на регионално ниво, со издавање на: (1) една концесија за Отстранување на 

цврст отпад – регионална депонија, (2) една или повеќе концесии за собирање и транспорт 

на цврст отпад, и (3) еден или повеќе договори за затворање на неуредените општински и 

диви ѓубришта во регионот, вклучувајќи ги сите потребни работи за минимизирање на 

потенцијалните ризици по животната средина.  

 

Отварањето на оваа можност ќе допринесе кон целосно затворање на сите времени 

прифатилишта за комунален отпад (ѓубришта), кои ги користат локалните жители од  сите 

населени места во општина Василево 
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8. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ И НА КОЛИЧИНИТЕ ОТПАД, СПОРЕД КОИ СЕ 

ОПРЕДЕЛУВА ОБВРСКАТА ЗА ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ДА 

ИЗРАБОТУВААТ  ПРОГРАМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 

 

Системот за управување со отпад се воспоставува, така што најнапред се 

идентификуваат сите субјекти кои генерираат отпад. Потребно е да се воспостави база на 

податоци за следење на субјектите – сите правни и физички лица што стопанисуваат на 

територија на општината. По нивната идентификација, се пристапува кон утврдување на 

оние индустриски капацитети кои според Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ, 

бр. 53/05, 81/05 и 24/07) и Законот за управување со отпад (Сл. Весник на РМ, бр. 68/2004, 

71/2004, 102/2008 и 143/2008) се обврзани да изготвуваат Програма за животна средина, 

односно инсталации кои потпаѓаат под ИСКЗ (Интегрирано спречување и контрола на 

загадувањето), така што сите создавачи на отпад со годишни количини поголеми од 150 т. 

неопасен отпад или 200 кг. опасен отпад, се должни да изготват плански документи за 

управување со отпад. Овие субјекти, планските документи за неопасен отпад ги 

доставуваат до Општината, додека пак планските документи за опасен отпад се 

доставуваат до надлежниот орган за работите поврзани со животната средина, односно 

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) на разгледување и 

одобрување.  

 

Оние инсталации кои не припаѓаат кон ИСКЗ процедурите, согласно Законот за 

животна средина, Член 24, изготвуваат Елаборат за заштита на животната средина, кој 

потоа го доставуваат до МЖСПП или до општината  на одобрување. Во него треба јасно 

да бидат наведени сите видови на отпад што се генерираат во рамки на таа инсталација. 

Овие информации Општината ги прибира и ги систематизира во соодветна база, за потоа 

лесно да го следи создавањето, постапувањето со отпадот, транспортот и отстранувањето 

на отпадот.  

 

 

 

9. РЕАЛИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА МОНИТОРИНГ ПРИ УПРАВУВАЊЕТО СО 

ОТПАДОТ 

 

Општината треба да врши мониторинг на управувањето со отпад со цел увид во 

реализација на активностите дефинирани во Планот за управување со отпад. Во 

Поглавјето Х (Мониторинг) од Законот за управување со отпад (Сл. Весник на РМ, бр. 

68/2004, 71/2004, 102/2008 и 143/2008), ги пропишува начините за мониторирање 

(надгледување) на управувањето со отпадот, така што истите опфаќаат: 

 

1. Следење на  состојбите во управувањето со отпадот 

2. Собирање и доставување податоци за видот, количеството и за потеклото на 

создадениот, преработениот и отстранетиот отпад 
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3. Земање и испитување на мостри 

4. Податоци за  увозот, извозот и транзитот на отпад 

5. Контрола, обработка и анализа на податоците 

6. Известување и предупредување на надлежните органи за можна опасност 

7. Обезбедување информации за влијанието на создадениот отпад врз животната 

средина и 

8. Соработка и размена на податоци и информации со меѓународните 

информациски мрежи. 

 

За следење на состојбите во управувањето со отпадот и водење на евиденција за 

количините на генериран, собран, преработен, отстранет, увезен, извезен или отпад кој 

транзитирал низ територијата на општината, се пополнуваат формулари за 

идентификација, како и се подготвуваат годишни извештаи за управување со отпад. 

Обрасци од Формуларите што се пополнуваат за евиденција на отпадот се дадени во 

подзаконскиот акт: Правилник за формата и содржината на дневникот за евиденција за 

постапување со отпадот, формата и содржината на формуларите за транспорт и 

идентификација на отпадот и формата и содржината на обрасците за извештаи за 

постапување со отпад (Сл. Весник на РМ, бр. 7/2006). Обврска да водат евиденција имаат 

сите претпријатија кои управуваат со отпад, како и општинските власти. 

 

Во блиска иднина се очекува воведување на систем за следење на состојбите со 

отпадот во општина Василево, со што ќе се поедностави увидот во состојбите со 

управувањето со отпадот – и тоа, увид на општината во постапувањето со отпадот на 

субјектите кои генерираат отпад, како и увид на надлежниот орган задолжен за работите 

од областа на животната средина во начините за постапувањето со отпадот што ги 

применува општината. 

 

Градоначалникот е должен да доставува годишен, консолидиран извештај за 

состојбите во уравувањето со неопасниот отпад во општина Василево за претходната 

година до надлежното Министерство, најдоцна до крајот на месец март.   

 

 

 

10. КОНКРЕТНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 

БИОРАЗГРАДЛИВИТЕ СОСТОЈКИ ВО ОТПАДОТ НАМЕНЕТ ЗА 

ОТРСТРАНУВАЊЕ И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД И ОБЕМ НА НИВНО 

РЕАЛИЗИРАЊЕ  

 

Производството на раноградинарски култури на отворено покажува стабилен тренд во 

последните десет години, со некои незначителни Одгледувањето на раноградинарски 

култури во Југоисточниот регион кадешто припаѓа и општина Василево претставува главна 

производствена дејност во Република Македонија. Тоа укажува дека постои добар 

потенцијал за генерирање на отпадна биоразградлива маса. Во поглед на постапувањето 

со биоразградливиот отпад, во општина Василево може да се констатира еден вид 

позитивна пракса, која подразбира расфрлање на остатоци од производството (околу 20% 
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од родот) по полињата после берба. Ова може да се смета за добра земјоделска пракса, 

бидејќи на овој начин при орањето на нивите со што се врши претурање на земјиштето, 

биоразградливата органска компонента лесно се задржува во почвата и тоа доволно 

долго, за да ја подобри нејзината минералната содржина. На тој начин се спречува 

опустинување. Се заклучува, дека согласно тековната пракса органски отпад воопшто не 

се собира од полињата. 

 

За разлика од раноградинарското производство на отворено, производството што се 

одвива во стаклени оранжерии или пластеници покажува поинаква пракса во поглед на 

постапувањето со отпадната биоразградлива компонента. По завршувањето на 

производствениот циклус, неопходно е растителната маса да се отстрани од стакленикот 

или пластеникот, при што, на тој начин се генерираат значителни количини на органски 

отпад, кои не се искористуваат туку се депонираат на несоодветен начин. Во Македонија 

се застапени 260 ха под стаклени оранжерии и 5.000 ха под пластеници (во најголем 

процент тие се застапени во Југоисточниот регион). Статистиките покажуваат дека помеѓу 

87 – 99 % од отпадното растително ткиво што се генерира во Република Македонија, се 

произведува во струмичкиот регион.   

 

 

10.1 Типови на органски отпад за компостирање 

Полињата и нивите го претставуваат обработливото земјиште, и токму поради тоа, 

тие се особено важни во идентификување на главните текови на земјоделски отпад. 

Начинот на нивна употреба, зависи од видот на генераните меѓупродукти од 

земјоделството. Табелата во продолжение посочува на некои важни култури и нивните 

потенцијални остатоци што може да се третираат. 

Табела 19: Типови на потенцијален отпаден материјал од обработката на растителните култури – нус 

производи  

Тип на 

земјоделско 

производство 

Потенцијален 

отпад 

Забелешки/ практики во 

врска со отпадот 

Житни култури 

 

 Пченица 

 Јачмен 

 Пченка 

 Ориз 

 Рж 

 Овес 

 

Слама, зарна 

... 

 

Овој материјал вообичаено не 

се класифицира како отпад 

поради повеќенаменската 

употреба како прихрана или 

легла 

Индустриски 

култури 

 Тутун 

 Шеќерна репа 

 Индустриска 

пиперка  

 Маслодајна 

репа 

 Сончоглед 

 Афион 

Остатоци од 

растенијата/пл

одовите после 

берба на 

културите.  

Отпаден растителен материјал 

расфрлен по полињата, кој 

потоа се меша со  земјата при 

орањето. 
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Тип на 

земјоделско 

производство 

Потенцијален 

отпад 

Забелешки/ практики во 

врска со отпадот 

Зеленчук 

 

 Домати 

 Пиперки 

 Компир 

 Грав 

 Кромид 

 Зелка 

 Лук 

 Диња 

Остатоци од 

растенијата/пл

одовите после 

берба на 

културите.  

Отпаден растителен материјал 

расфрлен по полињата, кој 

потоа се меша со  земјата при 

орањето. 

 

Се собираат само остатоците 

од растително ткиво од 

оранжериите и пластениците 

како отпад. 

Лозови насади 
Листови и 

гранки после 

берба 

Листови расфрлани по 

полињата, кои потоа се 

мешаат со земјата при 

орањето. Гранките се горат. 

Овошје 

 

 Јаболки 

 Сливи 

 Праски 

 Вишни 

 Круши 

 Кајсии 

Листови и 

гранки после 

берба 

Листови расфрлани по 

полињата, кои потоа се 

мешаат со земјата при 

орањето. Гранките се горат. 

10.2 Препораки за активности кои треба да се преземат од страна на 

општина Василево за управување со биоразградлив отпад 

 

Земајќи во предвид што речиси секое домаќинство во општина Василево се 

занимава со земјоделска дејност и поседува поголеми или помали поседи обработливо 

земјиште на кои одгледува различни култури, особено се препорачува примена на 

биоразградливи техники во домашни услови. Во таа насока, општината треба да превземе 

активности за организацијата на информативни средби со локалното население, заради 

промовирање на техниките и придобивките од преработката на органскиот отпад. Прво 

основно правило е локалното население да стекне навика за селектирање на корисната 

биоразградлива компонента што претставува потенцијална суровина. Во врска со 

основните упатства околу домашното компостирање, корисни се следните насоки: 

 

 Значењето на соодносот C : N (јаглерод : азот):  

o Микроорганизмите во фаза на производтсво на компост користат 30 дела 

јаглерод за секој дел на азот што го консумираат. Ова е балансираниот однос во 

нивната исхрана. При вишок на азот, микроорганизми не можат да го искористат 

во целост, па вишокот се губи во форма на миризлив амонијак гас. Загубата на 

азот поради надминување на оптималните количества азот во 

биоразградливиот отпад, (низок сооднос на C:N), може да биде над 60%. Во 

услови на C:N сооднос, кој изнесува 30 или 35 дела на 1 дел, ќе биде загубен 

само половина процент на азот. Тоа е така затоа што компостот не сака 

премногу азот. Вишокот азот секако ќе биде ослободен во атмосферата, а во 
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исто време, тој е особено важен за растенијата, за да се дозволи негово 

слободно ослободување во атмосферата. 

 

 Научниците утврдиле четири услови, кои се постојани (константни) во услови на било 

каква декомпозиција на резидуи (биоразградливи остатоци): 

1. Најмногу 35% од јаглеродот присутен во свежата органска маса, ќе бидат 

претворени во хумус доколку има доволно присуство на азот. 

2. Најмалку 65% од јаглеродот присутен во свежата органска маса се ослободува 

во атмосферата како јаглероден диоксид како резултат на микробното дишење.  

3. Формираниот хумус како резултат од разградбата на свежата органска маса ќе 

содржи околу 50% јаглерод и 5% азот. Со други зборови, соодносот C:N во 

хумус е 10 : 1.  

4. Најчесто, свежиот растителен материјал содржи 40% јаглерод. Соодносот C:N 

варира поради разлики во содржина на азот, а не поради содржината на 

јаглеродот. (Забелешка: Сувата биоразградлива материја обично содржи 

јаглерод во опсег од 40 до 50 %, додека пак, влажните материјали 10 до 20 % 

јаглерод. Затоа, мошне значаен фактор во проценувањето на јаглерод-азотниот 

сооднос во растенијата или остатоците од храна е и присуството на вода). 

 

  Упатство: 

○ Секоја органска материја која има C:N сооднос помал од 30:1, се смета за 

зелена. 

○ Секоја органска материја која има C:N сооднос поголем од 30:1, се смета за 

кафена. 

 

10.3 Препорачана технологија 

 

За општина Василево се препорачува да се применува аеробен третман на органски 

куп, односно компостирање со т.н Домашни компостарки од 28 литри за сите 3.306 

домаќинства. 

 

Објектите треба да бидат дизајнирани како отворени објекти со кров или алтернативно, 

може да се применуваат полу-пропустливи покривки. Овие полу-пропустливи покривки ќе 

му овозможат на воздухот и влагата слободно да излегуваат од купишта што се 

компостираат, додека пак во услови на дожд, ќе се оневозможи пристап на дождовната 

вода до материјалот што се компостира. Тоа се економски мошне прифатливи опции, 

оптимални од аспект на трошоците што треба да се вложат за технологијата. Како 

прифатливо решение би била локација во близина на активната депонија, за да се спречат 

евентуални проблеми, како резултат од непријатните миризби. 

 

Аерација на органски купишта се препорачува, заради контрола на процесот и 

регулирање на потребната влага и потребното време за производство на компост. При 

компостирање на отворено (под покрив), се спречува пристап на дождовната вода во 

материјалот што се компостира, чие присуство може да го наруши процесот на 

компостирање. Доколку се компостира исклучително зелен отпад од паркови, шуми или 

градини, компостирањето под покрив може да се изостави. Се разбира компостирањето 
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треба да се изведува на водонепропусна површина, за да се спречи контаминацијата на 

почвата и подземните води, со компоненти кои предизвикуваат појава на еутрофикација во 

неистечните води (езера), како и да се врши компостирање на материјали со ниска 

содржина на тешки метали. 

 

Големината на објектите за компостирање, треба да бидат избрани така што ќе се 

спречат евентуални проблеми со замрзнување на компостот, за време на студените 

периоди од годината. Доколку купот од биоразградлив материјал е доволно голем, не се 

очекуваат никакви проблеми во тој поглед. 

 

Што се однесува до отпадот што потекнува од сточарството, доволно корисни податоци 

беа посочени во долната табела во која е даден бројот на грла и количините на органски 

отпад – шталско ѓубриво, што се генерира зависно од видот на сточарско производство.  

Оние домаќинства кои располагаат со домашно сточарско производство, се 

препорачува, да го собираат на куп шталското ѓубриво и истото да го остават да зрее, 

максимум до 100 дена (што подразбира минерализација на органските компоненти кои 

содржат азот, фосфор и калиум), при што треба да внимаваат, влага (прокиснување во 

услови на дожд) да не пристапи до него, затоа што во тој случај постои опасност од 

истекување на органските компоненти (азотни и фосфатни) по околните водни текови, 

предизвикувајќи еутрофикација. Созреаното (компостирано) ѓубриво, веќе после два 

месеци може да се расфрла по оклните ниви и да служи како одлична прихрана за 

полјоделските култури.  

Табела 20: Споредбени резултати од спроведено испитување, во врска со параметрите пред почетокот 

на зреењето и после двомесечна преработка на шталското ѓубриво  

 

ОПИС Шталско ѓубриво 
(пред почетокот на 

преработката) 
% 

Зреење 
(компостирање) после 

2 месеци 
 

% 
Тежина (%) 

Волумен (%) 

% на сува материја 

Специфична тежина - 

kg/m3 (%) 

N (Азот), kg/tonne  

P2O5 

K2O 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

55 - 60 

62 

87 

102,5 

 

98 

215 

131 
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CaO 

MgO 

C/N 

100 

100 

16.30 

154,5 

137,5 

12.50 

Во табелата што е дадена погоре, направена е споредба на основните параметри во 

ѓубривото пред и после зреењето. Се забележува дека концентрацијата на азотот се 

задржува во речиси истите вредности, додекла пак присуството на неорганскиот фосфор 

(фосфор во минерализиран облик, каков што им е потребен на растенијата) е за повеќе од 

двојно зголемен, во однос на концентрацијата на фосфорот присутен во свежото шталско 

ѓубриво. Меѓу другото, се забележува и покачување на коцентрациите на другите хранливи 

компоненти.  

Приватните сточарски комбинати, зависно од оправданоста на инвестицијата можат да 

прифатат финансиски вложувања за инсталација на анаеробни дигестри за преработка на 

шталското ѓубриво до метан гас, кој би го користеле за топлинска или електрична енергија 

во нивните постројки, а со изработката на студија за изводливост, ќе се разгледува 

можноста за централно решавање на проблемот со органскиот отпад од сточарското 

производство (изградба на централна постројка за преработка на шталско ѓубриво – 

анаеробен дигестор и организиран внатрешен систем – во рамки на општината, за 

собирање и транспорт на овој вид отпад).   

 

11. УТВРДУВАЊЕ НА ИДНИТЕ ПОТРЕБИ НА ОПШТИНАТА 

 

Општина Василево е дел од Југоисточниот плански регион на Република Македонија. 

Од географски аспект, југоисточниот регион може да се подели во два басена: северен 

подрегион/басен којшто се простира северно од планината Беласица, и јужен подрегион 

(познат како „Подбеласица”) што се простира јужно од планинскиот масив Беласица до 

границата со Грција. Според ваквата поделба, северниот подрегион ги вклучува општините 

Радовиш, Конче, Василево, Струмица, Василево и Ново Село, додека јужниот подрегион ги 

вклучува општините Валандово, Гевгелија, Богданци и Дојран.  

Придржувајќи се кон начелото за одржливо управување со отпадот, како и кон 

барањата на националната легислатива и европското законодавство во делот на отпад, се 

наметнува потребата од воспоставување регионален систем за интегрирано управување 

со отпад, како најоптимален, финансиски најодржлив и од аспект на животна средина, 

најприфатлив начин за постапување со отпад. Во таа насока, унапредувањето на системот 

за управување со отпад во општина Василево ќе се разгледува од аспект на интегрална 

единица, што е дел од еден поширок, регионален систем. 

 

 

 

 



План за управување со отпад на општина Василево за период од 2017-2022 година 

36 

 

 
Табела 21: Статистички податоци за општина Василево (во однос на Југоисточниот регион) 

 

 

Општина Население % од вкупното 
население во 

регионот 

Површина         
(км²) 

% од вкупната 
површина на 

регионот 

Василево 12.122 6,98% 230,42 8,46% 

 

Во корист на правилното поставување со цврстиот комунален отпад, како и заради 

придржување кон новата пракса воспоставена согласно европските стандарди, општината 

во меѓувреме ги практикува следните активности: 

 

■ Иницијативи на општинското комунално претпријатие за воспоставување на 

задолжителен систем на организирано собирање и транспортирање на 

комунален отпад за сите физички и правни лица,  во сите населени места во 

општината. 

■ Прифаќање на услугата што ја обезбедува комуналното претпријатие и 

зголемување на бројот на корисниците.  

■ Редовна наплата на надоместоци од страна на корисниците, што ќе води кон 

зајакнување на капацитетите на комуналното претпријатие, со цел негово 

техничко опремување и зголемување на бројот на вработените.  

■ Едукативна активност од пропаганден карактер, со цел промовирање на 

системот за задолжителна вклученост во системот на сите создавачи на отпад 

(во наредниот период ќе бидат посетени сите домаќинства и правни лица, од 

секое населено место што не е вклучено во системот на собирање на отпад). 

 

Во однос на постапувањето со органскиот отпад, особено се потенцира важноста за 

подготовка на специјална студија која ќе треба да ги утврди најдобрите решенија за 

постапување со овој вид цврст комунален отпад (можност за вложување од страна на 

заинтересирани приватни оператори – изградба на компостари на отворено и развивање 

пазар за компост). 

 

Воспоставувањето на регионален систем за управување со отпадот ќе повлече 

потреба за воведување на мерки за селектирање и селективно собирање на посебните 

фракции од комуналниот отпад, како: пластика, хартија, алуминиумска амбалажа и сл.), 

заради запазување на хиерархијата во управувањето со отпад. Тоа ќе повлече потреба за: 

- Избор на локации за воведување на специјализирани садови за селективно 

собирање на оние фракции за кои има потреба на пазарот,  

- Избор на локации за изградба на инсталации за третман/преработка на тие видови 

отпад (организација на системот), со оптимизација на системот  

- Изградба на објекти и инасталации за третман/преработка и отстранување на 

отпадот, 
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А. Технички услови за управување со отпадот 

Тука се планирање зголемување на техничкиот капацитет на општинското 

комунално претпријатие  со цел да се одговори на новите  потреби односно 

зголемениот број на нови корисници на услугата за собирање и транспортирање на 

комунален отпад како и подигнување на степенот на јавната чистота односно 

одржување на хигиената и отстранувањето на отпадот од јавните и сообраќајните 

површини.  

 

Активностите, доколку Јавното претпријатие би продолжило да го врши собирањето 

и транспортирањето на отпадот би се одвивале кон набавка на следните 

материјали и средства: 

1. Набавка на уште едно возило-камион за собирање и транспорт на комунален 

отпад со зафатнина на надградбата од 8 + 1 м3, постојниот возен парк е 

недоволен со оглед на зголемениот број на корисници па оттука и потребата од 

набавка на уште едно возило, 

2. Набавка на канти за отпад со волумен од 80 литри – вкупно 1.600 броја кои би 

биле поставени во централните делови во сите населени места во општината за 

зголемување на степенот на јавната чистота.  

3. Набавка на дополнителен број на метални контејнери од 1.1 м3 – вкупно 148 за 

домаќинствата. 

4. Зголемување на бројот на вработените во секторот отпад – воведување на 

дополнителни смени за работа поради зголемениот број на корисници и 

населените места кои ќе бидат опслужувани. 

 

Доколку активноста за собирање и транспортирање на отпадот би му се доверила на 

концеионер што би ги оптимизирал овие операции на регионално ниво, тогаш списокот на 

погоре наведените активности би требал да се ревидира. Во обата случаи, сите корисници, 

кои дополнително ќе бидат вклучени во системот, ќе треба да бидат подготвени за 

обврските околу редовното плаќање за услугата – собирање и транспорт на отпад. Во таа 

насока се планира да се организираат повеќе средби во секое од населените места што ќе 

бидат дополнително опслужени, на кои ќе се зборува за предностите на системот за 

организирано собирање и транспортитање на отпадот. Исто така во претстојниот период 

ќе се спроведе акција „од куќа до куќа„ со цел склучување на договори со индивидуалните 

домаќинства и комерцијалните субјекти, како и нивни непосредно запознавање со 

временската динамика на собирањето на отпадот.  

 

ЈПКД Турија е пред сериозен предизвик во својот развој кој ќе овозможи континуирано 

зголемување на обемот на работата како по квалитет така и по квантитет. Голем 

предизвик е да се опфатат со комуналаната услуга сите 3.306 домаќинства во општината 

во сите населени места. Зголемувањето на бројот на корисниците ќе допринесува на 

зголемување на приходите, меѓутоа тоа ќе биде проследено и со зголемување на 

расходите односно трошоците во секторот – отпад. Ќе има потреба од зголемување на 

бројот на вработените како и зголемување на возниот парк на ЈПКД. Тоа ќе предизвика 

зголемување на трошоците за  плата, зголемување на трошоци за регистрација, гориво, 

замена на делови и сл. Меѓутоа овие трошоци ќе бидаат покриени со зголемениот приход 

и остварената добивка од зголемениот обем на работа (зголемен број на корисници на 
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комуналната услуга). Општина Василево покажува спремност за придржување кон 

поставените норми за правилно постапување со цврстиот комунален отпад. 

 

Зголемувањето на бројот на корисниците како физички така и правни лица ќе овозможи 

уште поголем прилив на средства кои би се вложувале во понатамошниот развој на 

дејноста управување со отпад.  

 

12. АКТИВНОСТИ КОИ СЕ ПРЕЗЕМААТ ОД СТРАНА НА ЕДИНИЦАТА НА 

ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО ВРСКА СО УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАДОТ  

 

Активностите што треба да ги спроведе единицата на Локалната самоуправа, во 

случајов општина Василево, треба да одговорат на барањата за исполнување на 

зацртаните цели околу спроведувањето на Планот за управување со отпад на општина 

Василево. Во таа насока, дефинирани се акции за следниот петгодишен период (2017 – 

2022 год.). Предложените акции се дадени земајќи ги во предвид реалните можности на 

општина Василево, како и барањата што произлегуваат од националната законска рамка и 

ЕУ директивите. Идејата е, општината постапно, по фази, да ги реализира активностите, 

чие спроведување ќе води кон успешна реализација на усвоениот План за управување со 

отпад. Предложените проценти на опслужено население, степен на селекција, рециклажа 

и воспоставено ниво на компостирање се дадени во соработка со стручни лица од Јавното 

комунално претпријатие и Општината. Во секој случај, остварувањето на Планот е 

систематски процес, односно реализација по фази во насока кон остварување на 

показателите за степенот на реализација на поставените цели.     

 

За да се утврди степенот на остварување на поставените цели, како и нивото на 

успешно реализирани активности од тие што се предложени за остварување на 

поставените цели, се посочуваат индикатори за остварување на Планот. Овие показатели 

кои инаку се од променлива природа, служат да се утврди степенот на исполнување на 

задолженијата за остварување на Планот, односно, доколку некој од нив не биде во целост 

исполнет како што тоа било предвидено при поставувањето на целите, се прави детална 

анализа за причините и врз основа на таа оценка се ажурираат планските барања за 

следните години. Преведено во реални услови, тоа би значело дека е неопходно да се 

намалат одередени барања или да се оптимизираат одредени активности. Ако пак некој од 

индикаторите покажува успех, токму тие активности треба да се стимулираат.  

 

 

13. МЕРКИ ЗА САНАЦИЈА НА НЕСТАНДАРДНИ ДЕПОНИИ/ЃУБРИШТА 

 

Во однос на појавата на нестанардни депонии и ѓубришта, може да се заклучи дека 

истите се главно депонии од комунален карактер и главно се забележуваат во оние 

населени места кои не добиваат услуга за собирање на отпад. Во секој случај, свеста на 
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населението не е подигната на ниво кое може да гарантира правилно управување со 

отпадот. 

 

Отсуството на големи индустриски капацитети кои продуцираат опасен отпад, го 

објаснува отсуството на диви индустриски депонии. Од таа причина, на територијата на 

општина Василево не се забележуваат индустриски загадени области од историско 

значење, кои би биле евентуална закана за нарушување на медиумите од животната 

средина и здравјето на луѓето.  

 

 

 
Дива депонија -  Ѓубриште Василево  - на излез 

 
 Дива депонија -  Ѓубриште Пиперово 
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Дива депонија -  Ѓубриште Градишорци 

 

 

 

 

Дивите депонии во иднина ќе бидат опфатени со урбанистичките планови, со што ќе им 

биде дадена трајна намена. Отпадот кој што се наоѓа на нив треба да биде дислоциран и 

отстранет на соодветна депонија (регионална или времена општинска депонија). 

Локацијата која некогаш била дива депонија, до нејзината крајна намена (пропишана во 

идните урбанистички планови), општината е должна да ја рекултивира. Во таа насока, 

Општина Василево веќе превзема некои активности за затворање и рекултивација на диви 

ѓубришта.   

 

Поради тоа што се работи за мноштво мали ѓубришта, беше проценето дека 

поединечното дислоцирање на секоја од нив и нивно отстранување на утврдените времени 

локации, претставува финансиски неисплатлив потег. Затоа пристапот што се применува 

за затворање и рекултивација на дивите депонии во овие населени места опфаќа 

затрупување на локациите со земја и нивно набивање со потребна градежна механизација 

(булдожери – гасеничари). Зазеленувањето на овие локации или ќе биде препуштено на  

појавата „самоник" (најчесто различни типови на треви) како резултат на слободното 

разнесување на семиња од рсатенија кои случајно би се зафатиле на покривката или пак 

наменско и целосно зазеленување преку садење на дрвја, нискостеблени растенија 

(грмушки), трева и слично, со што активностите за нивно целосно покривање би биле  

комплетирани. 

 

Постојат размислувања постоечките времени локации за општинските депонии, откако 

ќе се стави во функција новата регионална депонија, да бидат пренаменети во локации за 

отстранување на градежен шут, земја и сл. на кои граѓаните ќе бидат должни сами да го 

отстрануваат ваквиот тип на отпад или пак да се изврши нивна целосна ремедијација, со 

што ќе се испита поволноста во однос на поставеноста на овие локации, за истите во 

иднина да бидат разгледани како локации на идните центри за преработка на органски 

отпад (компостари, дигестри и сл.).   
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Во интерес на намалувањето на постоечките и појавата на нови диви ѓубришта како 

последица од несоодветното постапување со отпадот на жителите, општината треба да 

превземе мерки за подигнување на јавната свест, со што ќе ги предочи пред локалното 

население штетните ефекти од несоодветното постапување со отпадот, преку 

спроведување на еден вид кампања која ќе се случува паралелно со вклучување на нови 

корисници во системот на собирање и транспорт на отпад. Во оние населени места 

кадешто ќе биде воведена услуга за собирање и транспорт на комуналниот отпад, ќе биде 

строго забранета појавата на диви ѓубришта, односно Јавното комунално претпријатие и 

Општината имаат обврска да ги детектираат и казнуваат сите прекршители на законот.  

 

 

14. МЕРКИ ЗА САНАЦИЈА НА ОПШТИНСКАТА ДЕПОНИЈА И ОТВОРАЊЕ НОВА 

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА 

 

Депонијата во Доброшинци ќе се затвори, реконструира и би станала Регионална 

депонија според сите европски стандарди (оградување, зеленило, чуварница, мерење на 

отпадот). Трошоците се превземени од Студија за за доделување на регионално 

интегрирано управување со цврст отпад под концесија во Југоисточна Македонија, 

МЖСПП 2010). 

 

Сегашната состојба на депонијата, со оглед што се користи за депонирање на отпад 

од 1992 година, е таква што наносите од отпад се лоцирани, главно, во две поголеми 

вдлабнатини (празнини) оформени на локацијата во текот на ископувањето на глина за 

изградба на блиската брана Турија. Според тоа, се предлага еден дел од постојните 

наноси на отпад, проценет на 80,000 до 100,000 m3 што го сочинува, главно, расфрлан 

отпад или отпад наталожен во слоеви коишто не се повисоки од 2-3 m, целосно да се 

отстрани и да се смести соодветно во првата ќелија на депонијата. Тлото (основата) под 

овој отпад треба да се израмни и да се набие, а следните заштитни слоеви да се нанесат 

пред започнувањето со првите активности на депонирање: 

 

• Геотекстилен слој (400 gr/2); 

• Слој од песок и чакал, со дебелина од 0,5 m (над системот за одведување на 

филтратот); 

• Геотекстилен слој (1,200 gr/m2). 

 

На останатиот дел (сектори) на постојниот депониски простор каде што постојните наноси 

од отпад не треба да се отстрануваат, проценети грубо на 20% до 30% од вкупната 

површина на депонијата, се претпоставува дека постојните наноси од отпад се цврсто 

набиени и се нанесени следниве заштитни слоеви. 
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Слика.2 Обложување на основата на депонијата 1 

 

 

• Геотекстилен слој (400gr/m2); 

• Слој од песок и чакал, со дебелина од 0,5 m (над системот за одведување на 

филтратот); 

• Геотекстилен слој (1,200gr/m2); 

• Слој од минерална глина, во два слоја 2 x 0,25m; 

• Слој за отстранување на гас, со дебелина од 0,5 m. 

 

 

 
Слика.3 Обложување на основата на депонијата 2 

 

 

Предложен метод на полнење (депонирање) на отпад: Се предлага целата депониска 

површина да се подели на 5 еднакви ќелии (единици), од кои секоја ќе содржи во просек 

230,000 тони или 1,2 милиони m3 отпад, кои се полнат со депонираниот отпад во 

последователен редослед. Ова, од една страна, ќе овозможи да се третира минимално 

количество на филтрат, како и полесен пристап за транспортните возила за отпад и 

опремата за набивање на отпадот од друга, а со тоа и поефикасно работење. Полнењето 

на секоја ќелија треба да продолжи до постигнувањето на бараната висина од околу 30 

метри (приближно во период од 5 години), кога може да се отвори следната ќелија. 
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Максималното искосување на наносите од отпад треба да биде 1:3.5 на секоја страна, 

освен на страната поставена над терен со природна косина. 

 

Првата ќелија треба да биде лоцирана на најоддалечената страна на површината, која се 

наоѓа на спротивната страна од местото каде што се наоѓаат постојните наноси на отпад. 

Еден дел од постојните наноси на отпад на локацијата, проценет меѓу 80,000 и 

100,000m3, составенo главно од расфрлан отпад, треба да се отстрани и да се депонира 

правилно во првата ќелија на депонијата, постапно во текот на времето, по отпочнувањето 

со работа на подобрените депониски активности. 

Дневно  или  привремено/неделно,  во  зависност  од  количеството  на  депонираниот 

отпад, треба да се нанесува покривен слој со почвест материјал, за да се спречи ширење 

на прашината и други нарушувања, над депонираниот и набиен отпад. Откако ќелијата ќе 

се наполни со отпад и не се очекува да прима дополнителни количества на отпад, треба 

да се изврши парцијално затворање (запечатување на површината) во рок од 30 дена од 

последниот прием на отпад. Парцијалното затворање/покривање ги вклучува следниве 

слоеви: 

 

• Слој за минерална изолација (глина), со дебелина од 0,25m; 

• пропустливост: 10-9 m/sec; 

• Геотекстилен слој (1,200 gr/m2); 

• Слој од песок и чакал, со дебелина од 0,5 m; 

 

Собирање и третман на површинската вода: Незагадената површинска вода се 

состои од дождовна вода што се собира од околните површини, неупотребените ќелии на 

депонијата, бетонираната површина на работната површина, сервисните патишта и од 

запечатените површини на депонијата. Дождовната вода од работната површина тече 

покрај површината за депонирање за да се спречи површинските води да истекуваат на 

локацијата. Каналите се поврзани со подземниот канал на пристапниот пат. 

 

Одведување и третман на филтратот: Филтрат е течност што минала низ отпадот 

депониран на депонијата или се исцедила од него. Филтратот содржи растворливи или 

наталожени материјали отстранети од отпадот. Составот и токсичноста на филтратот, 

генерално, зависат од фазата на распаѓање на отпадот. Количеството на создаден 

филтрат зависи од количеството на течност во отпадот, како и од количеството на врнежи 

што паѓаат директно или навлегуваат во депонијата преку покривниот материјал. Како 

последица од високата концентрација на загадувачки материјали во филтратот, од 

императивно значење е тој да се собира и да се третира на правилен начин пред да се 

испушти. 
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Слика 3. Шематска ситуација на депонијата 

 
 

Се предвидува филтратот да се собира во странични одводни цевки за филтрат и да се 

испушта во главната цевка за филтрат во внатрешниот дел на депонијата. Секоја 

депониска ќелија треба да има две странични одводни цевки на двете страни од главната 

цевка, поврзани со одводот. Одводните цевки за филтрат (перфорирани) се од HDPE 

материјал, отпорни на агресивна течност и такви што можат да ја издржат тежината на 

отпадот; цевките треба да бидат покриени со геотекстилен материјал. Пречникот на 

цевките треба да биде ND 200, но прецизно ќе се одреди во деталниот проект. 

 

Собраниот филтрат се испушта во базен за филтрат (тампон резервоар за предтретман), 

со зафатнина од 4,200m3  (површина од 1,200m2 и висина од 3,5m). Врз основа на грубите 

проценки на стапките на создавање на филтрат, под претпоставка дека филтратот ќе се 

создава од функционирањето на депониската ќелија, капацитетот на базенот може да 

покрие до 2 месеци, за количество на филтрат што се создава во текот на периоди со 
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„нормални“ врнежи. Слојот на дното на резервоарот е изработен од набиен глинест 

материјал и HDPE геомембрана за запечатување. 

 

Покрај базенот за предтретман на филтрат, се предлага базен за атмосферска вода, за да 

се обезбеди собирање на помалку загадената течност/филтрат што се создава во 

периодите со обилни врнежи. Базенот за атмосферска вода има капацитет од 10,000 m3. 

Тој треба да се лоцира блиску до базенот за предтретман на филтрат, а слојот на 

неговото дно е со иста конструкција како и дното на базенот за предтретман. Течноста 

што се собира во базенот за атмосферска вода треба да се испушта во подземниот 

канал на пристапниот пат. 

 

Многу загадениот филтрат што се собира во базенот за предтретман на филтрат, поради 

концентрациите на загадувачки материи, се подложува на понатамошен третман во 

системот за третман на филтрат. Постојат неколку алтернативни технологии за третман на 

отпадни води што се користат за третман на филтрат, како што се: биолошки (аеробен или 

анаеробен) третман; технологии за филтрација со мембрана; третман со адсорпција на 

активен јаглерод, итн. 

 

Имајќи ја предвид достапноста на релативно скапото земјиште околу постојната депонија, 

како и климатските и топографските услови на поширокиот регион околу депонијата и 

потребата за користење на здрава и сигурна технологија за третман, се предлага 

третманот на филтратот во случајот на депонијата Доброшинци да се врши со систем на 

изградено водно мочуриште – третман во корито со трска. Капацитетот на станицата е 110 

m3/дневно и таа вклучува 3 посебни корита со трска (вештачки базени), секое со површина 

од 550m2  (т.e. 3 x 550 m2), резервоар за мил и ќелии за обезводнување на милта. 

Точните процеси и димензии на постројката треба да се утврдат во деталниот проект за 

депонијата. 

 

Современите стандарди на ЕУ и други стандарди за изградба на депонии за 

комунален отпад и нивното користење наложуваат секоја депонија да биде правилно 

затворена (запечатена) по истекот на периодот на нивното користење. Запечатувањето 

(покривањето) на површината треба: (1) да го сведе на минимум филтрирањето на 

површинска вода во отпадот; (2) да промовира здрава површинска дренажа; (3) да издржи 

ерозија; (4) да спречи пад на косината; (5) да го ограничи движењето на депонискиот гас; 

(6) да ја подобри естетиката; (7) да обезбеди заштита од појава на векторски заболувања, 

итн. 

Се предлага регионалната комунална депонија Доброшинци да се затвори со 

примена на следново обложување на површината: 

-Горна покривка од слој почва, со дебелина од 1m 

-Покривка од хумус, со дебелина од 0,4m 

-Геотекстилен слој (400gr/m2) 

-Слој за минерална дренажа (песок и чакал), со дебелина од 0,5m 

-Слој од минерална глина, во два слоја 2 x 0,25m 

-Геотекстилен слој (400gr/m2) 

-Слој за гас од чакал, со дебелина од 0,5 m. 
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Слика 4. Слоеви за затворање на депонија (запечатување на површината) 

 

 

 

 

 

 

15. МЕРКИ ЗА ЕДУКАЦИЈА И ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ 

 

Со цел да се создаде ефикасен и функционален систем за управување со отпад многу 

е важно целата јавност во општината односно сите жители во населените места  да го 

разберат и да му дадат подршка  на истиот.  

Најважна активност во целиот процес е организација на системот за собирање на 

комуналниот отпад со одлука на граѓаните. За таа цел, јавноста треба да биде јасно и 

прецизно информирана за начинот на собирање на отпадот и обврската околу плаќањето 

за услугата. 

Дефинирањето на цените за извршување на услугите во делот на управувањето со 

отпадот треба да се одвива на транспарентен начин, којшто подразбира активно 

вклучување на јавноста при утврдување на цените, при што координатор на активноста 

може да биде некоја од локалните НВО-и кои се бават со оваа дејност или други стручни 

лица активни во оваа проблематика. На овој начин населението полесно ќе го прими ова 

задолжение, при што свесно и ќе ја реализира оваа обврска. 
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Општината е должна, секое непрописно постапувавње со отпадот соодветно да го 

казни. Така, будни екипи на терен треба да воочуваат било какви неправилности и 

соодветно да ги казнуваат несовесните граѓани. Практично, низ кампањите што ќе ги 

спроведува Општината заедно со Јавното комунално претпријатие, јасно треба да ги 

предочи ваквите мерки, кои се спроведуваат во контекст на поттикнување правилно 

постапување со отпад, како што тоа го пропишува националното законодавство и нормите 

на ЕУ. 

 

Подигнувањето на јавната свест кај локалното население  за спроведување на 

одредени активности во управувањето со отпадот ќе се остварува преку следните  

активности: 

- Посета од куќа до куќа преку волонтери, заради потпишување на договори со 

правни и физички лица за нивно вклучување во задолжителниот систем на 

собирање на отпад, 

- Поделба на летоци и флаери со едукативна содржина во прилог на горенаведената 

активност, 

- Организирање на предавања во училиштата кај најмладата популација со цел 

зголемување на нивната свест за правилно постапување со отпадот, 

- Одржување на говори односно при одржување на состаноци со локалните жители 

или претставници на нивните месни заедници, 

- Прилози во весници и сл.  

 

 

16. ТРОШОЦИ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ  ЗА ПРЕРАБОТКА  НА ОТПАДОТ И 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПЛАНОТ  ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 

 

За имплементирање на Планот за управување со отпад, идентификувани се следните 

извори/можности за финансирање: 

 

а) Задолжување од страна на Општината, Јавното комунално претпријатие или 

комбинирано; 

б) Буџетско (владино) учество; 

 

в) Финансирање од страна на донатори или во форма на грант средства; 

 

г) Комбинирано финансирање со донација и владино учество; 

 

д) Учество на приватен капитал за јавни услуги (договор за концесија); 

 

ѓ) Средства од сопствен буџет; 

 

Согласно актуелната состојба во однос на финансискиот капацитет на општината и 

јавното претпријатие, финансирањето на Планот ќе се решава како комбинација од 
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надворешни извори на средства и општински средства. Јасно е дека Јавното претпријатие 

не е доволно финансиски силно за самостојно да поддржи проект од ваков обем.   

 

Од буџетот на општината може да се финансираат следните активности: 

 

- Чистење на јавни и сообраќајни  површини  

- Метење, собирање и транспорт на отпад,  

- Одржување и уредување на јавни зелени површини (изнесување на генерираниот 

зелен отпад и негово отстранување)  

 

Трошоците за финансирање на Планот за управување со отпадот односно 

активностите  предвидени во него  ќе се покриваат со средства од: 

 

- Буџетот  на општина Василево, 

- Буџетот  на ЈПКД Василево, 

- Државни институции во РМ, 

- Средства од предпристапни фондови на ЕУ и  

- Невладини организации од земјата и странство. 
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ПРИЛОЗИ 

 

 
Прилог бр. 1  Видови на приходи во општината 

 

Прилог бр. 2 Плански активности за управување со отпад  

(период 5 години) 
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ПРИЛОГ – 1  

 

 

КОМУНАЛНИ ТАКСИ 

Комунални такси се плаќаат според следнава тарифа: 

1. Тарифи за фирма односно назив на 

 -деловните простории на физичките лица кои вршат дејност 

.......................................................................................... 1.500 денари 

 - деловните простории на физичките лица кои вршат дејност, а данокот го плаќаат во 

паушален износ.................................. 450 денари 

 - деловните простории на трговските друштва и другите правни лица од областа на 

производството, прометот и услугите освен: 

 за продавници, киосци, деловни единици и слично за кои таксата изнесува 

.......................................................... 4.000 денари 

 деловни простории на правни лица од комуналните дејности 

........................................................................ 3.000 денари 

 деловни простории на трговските друштва и другите правни лица како и на 

откупните пунктови кои дејствуваат повремено 

.................................................................... 3.000 денари 

2. Приходи од Даноци 

 - Персонален данок од доход .........................3% од даночната основа 

 - Данок на имот .........................................0.15% од вредноста на имотот 

3. Комунална такса за истакнување на фирми (фирмарина) 

 -Комунални такси за фирми ....................................................6.000 денари 

 -Комунални такси за продавница .........................................2.000 денари 

 -Комунални такси за магацин .................................................3.000 денари 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ-2
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Акции 2017 2018 2019 2020 2021/2022 
Финансиски 

ресурси 

1.  
Јакнење на 
административните 
капацитети 
(Јакнење на 
капацитетите на 
Општината и ЈПКД) 

 Воспоставување 
на заеднички 
административни 
единици со 
соседни општини 
(инспекциски 
служби и сл.) 

 
 Проценка на 

капацитетите 
(административно 
/ технички на ЈКП 
Турија (изработка 
на  Бизнис план) 

- Зголемена грижа 
за јавната чистота 
преку ангажирање 
на комунални 
редари и 
разновидни еко-
патроли, 
 
- зголемување на 
бројот на 
вработени во 
секторот отпад во 
ЈКП Турија – 
Василево (возач и 
ѓубреџии) 
 

- Отварање на  
сектор за 
комунални 
дејности во 
општината  за 
менаџирање на 
проекти од 
областа на 
комуналната 
инфраструктура  
 
- зголемување на 
бројот на 
инкасаторите 
(наплатна служба) 

- Формирање на 
сектор за животна 
средина во 
општината за 
проблемите од 
областа на 
животната 
средина 
 
- нововработени 
за опслужување 
на возило за 
косење на 
тревнати 
површини и 
чистење на снег 
 
 

- Развивање на 
меѓународната 
соработка 
(оспособување на 
вработените за 
соработка со 
општини од 
соседните земји), 
користење на 
фондовите на ЕУ, 
 
- Обука на 
вработените  во 
рамките на 
регионалниот 
третман на 
отпадот, 

Сопствен буџет на 
општината + 
кредити / донации 
(Отворени повици) 
 
 Наплата на 

надоместоци, 
такси, казни и 
сл. 

2. 
Степен на 
покриеност со 
услуга за собирање 
на отпад 

 Иницирање на 
средби помеѓу 
претставници на 
месните заедници 
и локалното 
население за 
воспоставување 
соработка  во 
однос на 
собирањето на 
отпад 

 
 Отпочнување на 

активности за 
потпишување на 
Договорите за 
соработка 

Покривање на  
20 % од 
неопслуженото 
население  

Покривање на  
40 % од 
неопслуженото 
население  

Покривање на  
60 % од 
неопслуженото 
население  

Покривање на  
90 % од 
неопслуженото 
население  

Договор со 
приватен 
оператор – 
Концесионер  
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3. 
Регионално 
управување со 
отпад 

Избор на најповолен 
понудувач за 
доделување на 
концесија за 
регионалното 
интегрирано 
управување со отпад 
– по пат на 
Конкурентен дијалог  

Преговори околу 
најприфатливите 
идејни решенија 
понудени од 
страна на 
потенцијалните 
кандидати во 
Конкурентниот 
дијалог  

Изработка на 
детална 
документација во 
врска со 
регионалното 
интегрирано 
управување со 
отпад за 
одбраните лотови: 
■ Регионална 

депонија 
■ Собирање и 

транспорт на 
комунален 
отпад 

■ Расчистување 
/ ремедијација 
на општинските 
неуредени 
депонии 

Изработка на 
детална 
документација во 
врска со 
регионалното 
интегрирано 
управување со 
отпад за 
одбраните лотови: 
 

Изработка на 
детална 
документација во 
врска со 
регионалното 
интегрирано 
управување со 
отпад за 
одбраните лотови: 
 

Воспоставување 
на системот со 
Концесионер 

4. 
Воведување на 
систем за 
селекција и 
селективно 
собирање на отпад 

■ Утврдување на 
компонентите од 
комуналниот 
отпад за кои 
постои интерес 
за 
третман/преработ
ка 

 
■ Проценка за 

количините на 
рециклабилни 
материи и цените 
на пазарот 

Изработка на 
студија за 
оптимизација на 
системот за 
селекција (избор 
на рециклажни 
центри – 
пунктови, број и 
локација, 
лиценциран 
оператор) 

Воспоставување 
на системот – 
покривање на 20 
% од 
неопслуженото 
население 
 
(ниво на 
рециклажа 10 %) 

Воспоставување 
на системот – 
покривање на 50 
% од 
неопслуженото 
население 
 
(ниво на 
рециклажа 10 %) 

Воспоставување 
на системот – 
покривање на 80 
% од 
неопслуженото 
население 
 
(ниво на 
рециклажа 15 %) 

Договор со 
приватен 
оператор / 
Концесионер 
 
Воспоставување 
на системот – 
покривање на 100 
% од 
неопслуженото 
население 
 
(ниво на 
рециклажа 15 %) 

5. 
Управување со 
биоразградлив 

Проценка за 
количините на 
биоразградлив отпад 

Изработка на 
студија за 
оптимизација на 

Застапеност –  
30 % 

Застапеност –  
50 % 

Застапеност –  
60 % 

Општина / 
инвеститор  
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отпад системот за 
селекција, 
селективно 
собирање и 
третман / 
преработка 
(прифатливи 
методи – 
компостирање; 
избор на локација, 
капацитет и сл.) 

 
Застапеност –  
80 % 

6. 
Мониторинг на 
управувањето со 
отпадот 

Следење на 
состојбите со 
отпадот / 
Подготвување на 
извештаи 

Следење на 
состојбите со 
отпадот / 
Подготвување на 
извештаи 

Следење на 
состојбите со 
отпадот / 
Подготвување на 
извештаи 

Следење на 
состојбите со 
отпадот / 
Подготвување на 
извештаи 

Следење на 
состојбите со 
отпадот / 
Подготвување на 
извештаи 

/ 

7.  
Подигнување на 
јавна свест 

Изготвување на 
програма за 
подигнување на 
јавна свест 

Јавни средби / 
Трибини /  

Исполнување на 
активностите од 
програмата 

Исполнување на 
активностите од 
програмата 

Исполнување на 
активностите од 
програмата 

Буџет на општина 
/ Програма за 
животна средина 

8.  
Расчистување на 
диви ѓубришта 

План за 
расчистување / 
едукација 

Спроведување на 
Планот за 
расчистување / 
едукација 

Спроведување на 
Планот за 
расчистување / 
едукација 

Континуирана 
едукација за 
негативните 
ефекти од 
неправилното 
постапување со 
отпад 
(спроведување на 
казни) 

Континуирана 
едукација за 
негативните 
ефекти од 
неправилното 
постапување со 
отпад 
(спроведување на 
казни) 

Општина / 
инвестиции 

 

 

 

 


