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Вовед 

Програмата за управување со отпад претставува плански документ произлезен 

од Законот за управување со отпад (член 19 Сл.весник на РМ бр.9/11). Истата 

претставува основа за реализација на активностите предвидени во Планот и 

програмата за управување со отпад на општина Могила, донесен од страна на Совет 

на општина Могила, а одобрен од страна на министерството за животна средина и 

просторно планирање. 

Програмата за управување со отпад е изработена согласно законските барања 

на Законот за управување со отпад, а при изработката на истата користени се 

препораките на НЕАП-2, Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија 

2008-2020, Националниот план за управување со отпад на Република Македонија 

2009-2015 и Планот и програмата за управување со отпад на општина Могила. 

Со Програмата за управување со отпад се утврдуваат мерките и активностите 

што треба да се превземат од страна на субјектите кои управуваат со отпадот во 

тековната година за подобрување на општата состојба во управувањето со отпадот и 

заштитата на животната средина. 

 Програмата подразбира организиран систем на постапување со отпадот 

односно, собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот и другите видови 

на неопасен отпад, процесите на селектирање, третман и складирање на отпадот, 

надзорот над овие операции како и мерките за заштита на животна средина, животот 

и здравјето на луѓето, со цел правилно управување со комуналниот и другите видови 

на неопасен отпад на територијата на општина Могила. 
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1.Процена на видот и на количеството на отпад што се создава во општина Могила 

на годишно ниво 

Собирањето и транспортирањето на комуналниот и другите видови на неопасен 

отпад на територијата на општина Могила се врши од вкупно 13 села, со 1 специјално 

возило за собирање и транспортирање на отпадот. Од 13 села се врши собирање на 

комунален отпад од домаќинства. 

Врз основа на анализите направени од страна на ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ – 

општина Могила во 2018 година на територијата на општина Могила од вкупно 1145 

физички лица и 57 правни лица, корисници на комуналната услуга, се очекува да бидат 

собрани околу 900 тони отпад годишно. 

Вкупни колични на собран отпад, 878,4 тони/год. 

Од селективниот процес на собирање на отпадна хартија до октомври 2018 

година собрани се 131,36 тони отпадна хартија, стакло 43,92 тони, пластика 131,76 

тони, органски отпад (храна,лисја и сл.) 43,92 тони и измешан комунален отпад (отпад 

од домаќинства и сличен отпад) 527,04 тони. 

За собирање на комуналниот и другите видови на неопасен отпад на 

територијата на општина Могила поставени се специјализирани садови за собирање 

на истиот и тоа: 16 контејнери од 1,1м3, пластични канти од 120 литри. 

2.Мерки и активности за избегнување и за намалување на количеството на создаден 

отпад 

 Почитувајќи ги законските регулативи на Република Македонија за управување 

со отпадот, посебно Законот за управување со отпад и Законот за заштита на 

животната средина, Програмата за управување со отпадот ги предвидува следните 

мерки за намалување на количеството на отпад: 

 Избегнување на создавање на големи количини на отпад на местото на 

изворот на отпадот; 

 Преработка на создадениот отпад на местото каде се создава или доколку 

отпадот не може да биде преработен на местото каде е создаден да биде 

пренесен на преработка или да биде отстранет во најблиското место 

определено за таа намена; 

 Преработка на отпадот да се врши по пат на рецилирање, повторна употреба 

или во друг процес на екстракција на секундарни суровини или користење на 

отпадот како извор на енергија; 

 Во процесот на производство, примена на технологии за почисто 

производство, како и употреба на материјали и суровини со чија преработка 

се добиваат помали количини на отпад. 
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За реализиција на предвидените мерки потребно е спроведување на следните 

активности: 

 Анализа на видот и количините на отпад, мерење на количините на отпад; 

 Ревизија на постоечките шеми за собирање на отпадот и воспоставување на 

интегрирана шема за управување со отпадот; 

 Проширување на услугата во руралните средини; 

 Набавка на специјални возила за собирање на отпадот; 

 Набавка на специјализирани садови за собирање на комуналниот отпад; 

 Воведување на шеми за собирање на гломазен отпад, гранки, лисја како и 

опасен отпад од домаќинствата; 

 Управување со дивите депонии (мониторинг, расчистување и рекултивација); 

 Управување со градежен шут –определување на локација за депонирање на 

градежен шут и информирање на правните и физичките лица за 

постапувањето со таквиот вид на отпад. 

 

3.Начин на остварување на обврските на правните и физичките лица кои управуваат 

со отпадот 

Остварувањето на обврските на правните и физичките лица се врши според 

основните начела за заштита на животната средина при управувањето со отпадот, 

преку правилата за постапување со отпадот дадени во законската регулатива на 

Република Македонија, односно Законот за управување со отпад и Правилниците 

произлезени од него кои се однесуваат на управувањето со отпадот. 

При остварувањето на своите обврски за управување со отпадот, правните и 

физички лица се должни да обезбедат висок степен за заштита на животната средина, 

животот и здравјето на луѓето. Обврските за постапките во процесот на управување со 

отпадот да ги изведуваат со посебно внимание и на начин со кој ќе избегнат: 

 Загрозување на животната средина, животот и здравјето на луѓето; 

 Загадување на водите, воздухот и почвата над пропишаните вредности; 

 Создавање на бучава и непријата миризба; 

 Уништување на природните услови за живот на животните и растенијата; 

 Нагрдување и неуредување на објектите и просторот  во урбаните зони и 

подрачја надвор од урбаните зони; 

 Неконтролирано отстранување на отпадот, оставање, фрлање, 

запалување или некотролирано отстранување на отпадот; 

При остварување на своите обврски при управувањето со отпадот правните и 

физичките лица се должни: 
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 Да ги почитуваат општите и посебните правила за постапување со 

комуналниот и другите видови на неопасен отпад издадени од 

надлежен државен и локален орган; 

 Да го селектираат отпадот, да ги утврдат неговите карактеристики и да го 

класифицираат според Листата на видови на отпад; 

 Да вршат контрола на влијанијата на отпадот врз животната средина, 

животот и здравјето на луѓето; 

 Да го одделат опасниот дел содржан во отпадот и да го предадат на 

предвидени места за предавање на истиот; 

 Да го собираат во специјализирани садови наменети исклучиво за 

собирање на отпад; 

 Да ја почитуваат шемата на собирање и транспорирање на отпадот 

изработена од давателот на услугата; 

 Да го предадат собраниот отпад на давателот на услугата на територијата 

на општината; 

 Да ги почитуваат препораките за управување со отпадот наведени во Б-

интегрираните дозволи и препораките во програми за управување со 

отпад; 

 Да го почитуваат начелото “загадувачот плаќа”, односно да ги сносат 

сите трошоци настанати при управувањето со отпадот, вклучувајќи ги 

трошоците за собирање, транспортирање, третман, складирање, 

отстранување, превенција и мониторинг како и трошоците за 

санационите мерки за штетата која што ја предизвикал отпадот. 

4.Мерки и активности за селекција на отпадот, вклучувајќи го и издвојувањето на 

опасните состојки во отпадот 

Основните мерки за селекција на создадениот отпадот треба да се предвидат 

уште на самиот извор, со цел да се оствари максимално искористување на 

материјалната и на енергетската вредност на отпадот по најниска можна цена, а 

потенцијалот на опасност на неупотребливите остатоци што треба да се депонираат да 

се сведе на минимум.  

Воспоставената мрежа за селективно собирање на отпадот претставува посебна 

форма на систем на селективно собирање за поединечни посебни текови на отпад врз 

основа на принципот за одговорност на производителот.  

Предвидените мерки се следни и се однесуваат на: 

 Воспоставување на систем на селективно собирање на хартија и пластика 

на целокупната територија на општината како и воспоставување на 

систем на собирање на посебни текови на отпад: отпад од пакување, 

отпадно масло, електричен и електронски отпад, батерии и 
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акумулатори, а како посебен систем собирање на гломазен отпад и 

градежен шут. 

Активностите за реализација на предвидените мерки за селектирање на 

отпадот би се сведиле на следното: 

 Дополнително распоредување на садови за селективно собирање на 

отпадна хартија и отпадна пластика (РЕТ), пред се поставени во 

колективни стамбени објекти; 

 Дополнително распоредување на садови по индивидуалните 

домаќинства за собирање на сув и воден отпад; 

 Проект за изградба на рециклажен двор; 

 Потпишување на договори  на општината со овластени правни лица за 

постапување со: пакување и отпад од пакување, електричен и 

електронски отпад и отпадни батерии и акумулатори. 

5.Начин на работа на објектите и инсталациите за преработка и за отстранување на 

отпадот 

За преработка на комуналниот и другите видови на неопасен отпад не постои 

современа инсталација. Собраните селектирани количини на отпадна хартија и 

отпадна пластика од страна на ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ – општина Могила и од правните 

лица кои вршат откуп на отпадна хартија и отпадна пластика, се пресоваат со 

хидраулични преси. Собраните количини на хартија и пластика се предаваат на 

понатамошен третман на правни лица овластени за постапување и управување со 

ваков вид на отпад. 

Собраните количини на отпад се депонираат во депонијата Мегленци со која 

управува ЈП Комуналец Битола.  

За успешна работа на инсталациите за преработка и депонирање на 

комуналниот отпад потребно е: 

 реализирање на годишни програми на правните лица кои поседуваат 

инсталации за постапувње со отпад; 

 водење на евиденција и известување на надлежните органи за видот, 

количеството и потеклото на отпадот; 

 да се применуваат најдобри достапни техники и технологии во процесот 

на преработка на отпадот кои ќе обезбедат почисто производство; 

 обука на вработените кои учествуваат работата на инсталациите. 
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6.Начин за едукација и за подигнување на јавната свест на граѓаните во врска со 

управувањето со отпадот 

Подигнувањето на свеста на јавноста и на сите инволвирани субјекти во врска 

со управувањето со отпадот е неизбежна алка во воспоставувањето и 

функционирањето на успешниот систем за управување со отпадот. Воспоставувањето 

на системот за комуникција во областа за управување со отпадот претставува еден од 

најважните услови за инволвирањето на граѓаните во системот за управување со 

отпадот. Ваквата активност ќе се реализира преку процес на комуникација или 

кампања за градење на свеста на јавноста кој како модел ќе ги опфати следните 

аналитички точки: 

 идентификација на загриженоста на јавноста во врска со постојната 

практика за управување со отпадот; 

 идентификација на целните групи во јавноста; 

 одредување и анализа на поважните проблеми со сегашната и со 

планираната практика на управувањето со отпадот; 

 анализа на ставовите во врска со проблемите во животната средина, 

особено во врска со новите методи на третман и одлагање на отпадот 

како дел од управувањето со истиот; 

 анализа на социо-економските карактеристики на индиректно 

засегнатото население. 

Паралелно со изработката на моделот за реалзиација на кампањата за градење 

на света потребно е да се изврши: 

 Едукација за управување со отпад на локалната администрација, однсно 

на луѓето кои работат во секторот за управување со отпад; 

 Едукација на вработените кои постапуваат со отпадот; 

 Едукација на членовите на здруженијата на граѓани во различни области; 

 Организирање на обуки и 

 Кадровско зајакнување на надлежните институции и органи на локално 

ниво. 

Спроведувањето на кампањата за информирање на јавноста фокусирана на 

управувањето и постапувањето со отпадот, ќе се сведи на следните групи на 

проблеми: 

 стоп за влијанијата врз животната средина поради неправилно, 

неконтролирано и незаконско фрлање на отпадоци; 

 повторно користење, рециклирање и обнова на отпадот; 

 подобрување на системот на управувањето со опасниот отпад и 

создавање на интегриран пристап кон управувањето со отпадот; 
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 информирање на јавноста за општите прашања од доменот на 

управувањето со отпадот за планираните концепти на регионално 

управување со отпадот и финансиските добивки и позитивните ефекти за 

животната средина од таквите концепти; 

 објавување на информативен материјал како посебен весник или 

брошура; 

 обезбедување на наставни програми во образовниот систем со вклучени 

теми за животната средина; 

 соработка со невладините организации и научни друштва. 

7.Начинот на функционирањето на интегрираната мрежа за преработка на отпадот 

Воспоставувањето на системот на интегрираната мрежа овозможува 

најбезбедно и најекономично отстранување на отпадот во инсталациите кои се 

најблиску до местото на создавањето на отпадот, како и користење на најсоодветни 

методи и технологии со кои се обезбедува високо ниво на заштита на животната 

средина. Истата претставува систем на објекти и инсталации за постапување со отпад 

кои се меѓусебно функционално поврзани. 

Изработката на интегрираната мрежа е со цел утврдување на потребните 

организациони и технички средства потребни за целосно покривање на опслуженото 

подрачје со соодветна услуга. Интегрираната мрежа содржи: 

 Кои населени места и кои создавачи на отпад ќе бидат опслужени; 

 Бројот на жителите и густината на населението; 

 Просечните годишни количини на создавање на отпадот; 

 Просторно – географскиот распоред на генераторите на отпад на 

даденото подрачје; 

 Состојбата со патната мрежа што ги поврзува објектите и подрачјето; 

 Видови и средства за примарно собирање на отпадот; 

 Технички опции кои одговараат на даденото подрачје. 

 

 

8.Реализација на мониторингот и информативниот систем во областа на 

управувањето со отпадот 

Организација на мониторинг 

Организацијата на мониторинг системот се врши во согласност со надлежен 

државен орган преку воспоставување и спроведување на мониторинг на локално ниво 

за управување со неопасен отпад. 

Мониторингот на управувањето со отпадот се состои од: 
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 Следење на состојбите со управувањето со отпадот; 

 Собирање и доставување на податоци за видот, количеството и за 

потеклото на создадениот, преработениот и отстранетиот отпад; 

 Земање и испитување на мостри; 

 Контрола, обработка и анализа на податоците; 

 Обезбедување на информации за влијанието на создадениот отпад врз 

животната средина. 

Организација на информативен систем 

Организирањето на информативниот систем на локално ниво обезбедува 

собирање и презентирање на податоци за општата состојба во врска со управувањето 

со неопасниот отпад. 

Информативниот систем содржи: 

 Податоци за мониторингот на управувањето со отпадот на локалната 

мрежа; 

 Податоци за мониторингот од изворите на загадување предизвикани од 

управувањето со отпадот; 

 Податоци од мониторингот на одделни извори; 

 Податоци за видот на отпадот; 

 Податоци од катастарот на создавачи на отпад на локално ниво; 

 Податоци од планот за управување со отпад на општината; 

 Податоци за спроведување на програмите за управување со отпад на 

правните и физичките лица; 

 Податоци од евиденцијата на отпадот; 

Успешната реализација на мониторингот и информативниот систем е основна 

база за следење и спроведување на Програмата за управување со отпад на општина 

Битола.  За таа цел потребно е: 

 Формирање на работна група од претставниците на јавните 

претпријатија и компетентните сектори на општината; 

 Формирање и одржување на базата на податоци; 

 Одржување на работни состаноци на сите субјекти инволвирани во 

реализацијата на Планот и програмата за управување со отпад, 

усвојување и давање препораки; 

 Евидентирање на количините на отпад по видови, податоци за 

корисниците на услугите, структура по дејности, покриеност на теренот, 

наплата по групи корисници и сл.; 

 Изготвување на Програма за управување со отпад; 
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 Изготвување на годишен извештај за реализација на Програмата за 

управување со отпад; 

 Организирање на јавна кампања за информирање на граѓаните за 

спроведување на активностите од Планот и програмата за управување со 

отпад преку јавните гласила. 

Извори на финансирање на предвидените мерки и активности 

Финансирањето на мерките и активностите предвидени во Програмта се 

реализираат од повеќе извори како: 

 Буџет на општина Могила; 

 Средства на ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“- Могила;  

 Буџет на Република Макдеонија. 

Можни се и други извори на финасирање: 

 Заеми од финансиски институции (Светска банка и сл); 

 Билатерални донации (USAID, GTZ и тн); 

 Средства од програми на ЕУ за јакнење на капацитетите на локалната 

самоуправа (теоретска обука преку работилници, семари и посета на 

инсталации – системи за постапување со отпад); 

 Средства од ЕУ кои подржуваат иновации и истражување; 

 Инструменти за предпристапна помош на ЕУ (ИПА компоненти 1,3 и 4); 

 Заеми од комерцијални банки  

Финансиска Конструкција 

мерка Цена  носител 

Анализа и мерење на количините 

на отпад 

10.000,00 ден ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“- Могила 

Набавка на специјално возило за 

собирање, транспортирање на 

комунален отпад 

3.000.000,00 ден ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ -Могила 

Набавка на специјализирани садови 

за собирање на комуналниот отпад; 

 

400.000,00 ден. 

 

ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ - Могила 

Управување со дивите депонии 

(мониторинг, расчистување и 

рекултивација); 

 Податоци од општина 

Едукација и обука за управување 

отпад  

     -локалната администрација; 

     -вработените кои постапуваат со 

отпадот; 

 Општина Могила 

ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ -Могила 
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     -членовите на здруженијата на 

граѓани во различни области; 

Објавување на информативен 

материјал 

 Опшина Могила 

Организирање на јавна кампања за 

информирање на граѓаните за 

спроведување на активностите од 

Планот и програмата за управување 

со отпад преку јавните гласила. 
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Бр. 08 -_____/                                                                                                                 општина Могила 

12.12.2018 год.                                                                                                            Претседател на Совет 

Александар Јанкуловски 

 


