ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за управување со отпад на територијата на Општина Илинден

Илинден, Декември 2018 год.
Јавно комунално претпријатие „Илинден“ - Општина Илинден

Врз основа на одредбите од Законот за управување со отпад („Службен
весник на РМ“ БР. 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/2010, 51/2011 и
123/2012), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр.53/2005,
81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012),
Законот за комунални дејности („Службен весник на РМ“ 95/2012, 163/13 и 42/14) и
Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на
Општина Илинден арх.бр.07-1891/4 од 30.06.2014 година (објавена во Службен
гласник на Општина Илинден бр.6 од 03.07.2014 година), Јавното комунално
претпријатие „Илинден“ н.Илинден донесува:
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
за управување со отпад
на територијата на Општина Илинден
Со Планот за управување со отпад на територија на Oпштина Илинден се
дефинира:
- Цели на планот;
- Начинот, динамиката и роковите на собирање и транспортирање на
комунален цврст отпад од домаќинства на подрачјето на Општина Илинден;
- Извршител на планот;
- Начин на финансирање;
- Надзор над планот;
Оваа План (програма) е усогласена со законските и подзаконските акти и
тоа: Законот за управување со отпад, Законот за животната средина, Законот за
комунални дејности, План за управување со отпад 2017-2020 и Одлуката за
комунален ред на Општина Илинден(Сл.гласник на општина Илинден 06/14)
При постапувањето со комуналниот и другите видови неопасен отпад,
Општина Илинден ќе се раководи според начелата за: приоритет при управување
со отпадот, заштита на животната средина, претпазливост, блискост,
универзалност на услугите и начелото загадувачот плаќа.
Со овој план се опфатени сите делови и населени места од подрачјето на
Општина Илинден, а димензионирањето на нивото на услуга и динамиката на
нејзино извршување претставуваат заокружена целина со почитување на
урбаните, социјалните и културните навики на живеење на населението. Во
зависност од бројот и видот на садовите за времено сместување на комуналниот
отпад, како и почитувајќи ги претходно наведените навики и потреби, утврдена е
динамиката на собирање и транспортирање на истиот, што е исклучиво во
интерес на задоволување на потребите на граѓаните, односно на корисниците на
услугите.
Собраниот комунален отпад, како од домаќинствата, така и од стопанските
субјекти и собраниот отпад од јавно прометните површини, со специјални возила
прилагодени за таа намена се транспортира и депонира на санитарната депонија
Дрисла.
1. Цели на планот
Со изготвувањето на планот, Општина Илинден има за цел исполнување на
две стратешки цели и тоа :
- Имплементација на законската регулатива (План за управување со отпад
2017-2020 согласно Законот за управување со отпад и Законот за
животната средина)

Подобрување на оперативното работење, воведување на нови технологии
и техники во работењето.
Со цел исполнувањето на основните цели на Законот за управување со
отпад, ќе се превземаат активности во насока на :
- Избегнување/намалување на количеството создаден отпад;
- Искористување на употребливите состојки од отпадот;
- Одржлив развој и спречување на негативното влијание на отпадот врз
животната средина, а се во интерес на заштита на здравјето на луѓето;
- Селекција на отпадот;
Исто така во функција на исполнување на наведените цели мора да се
обезбеди и почитување на основното начело: создавачот на отпад е одговорен за
сопствениот создаден отпад во смисла на негово селектирање, негово
намалување, штетното влијание врз животната средина со крајна претпазливост
во постапувањето со отпадот, особено во делот на постапување со биолошкиот
отпад. На овој начин, ЈКП „Илинден“ н.Илинден како давател на услугата ќе може
да ги применува начелата на: универзалност на услугата, недискриминација,
одржливост на услугата, квалитет и ефикасност, транспарентност, економски
прифатлива цена и целосно покривање на територијата за вршење на услугата.
-

За подобрување со постојниот систем за управување со отпадот
Општина Илинден планира организирано спроведување и подобрување на
постојаниот систем за управување со отпадот преку :
- Зголемување на селекцијата на отпадот
- Изградба на централна компостара
- Набавка на возила за собирање и транспортирање на селектиран отпад
- Подигање на јавната свест на граѓаните за селектирање на отпадот
За превземање на горенаведените мерки се планира изработка на Проект
преку кој детално ќе се разгледаат сите можности за унапредување на животната
средина преку планирање на мерки за намалување на количината на депониран
отпад преку примарна селекција, со посебен акцент на третман на биолошкиот
отпад, набавка на домашни компостари и изградба на централна компостара.
Почитувајќи го принципот/начелото - загадувачот плаќа, интегрираното
управување со отпадот се наметнува како императив, а општината треба да има
увид во вкупните количини на создаден отпад и начинот на постапување со него.
За реализација на овие планирани активности неопходно ќе биде:
- Подигнување на јавната свест и одговорноста на секој субјект за
создадениот отпад;
- Проширување и надоградување на селективното собирање на отпадот и
организирано постапување со него;
- Донесување Програма и динамичен (акционен) план за обезбедување на
нови дополнителни садови (канти) за временото сместување на отпадот;
- Да се зајакне контролата и одговорноста на сите субјекти од создавањето
преку постапувањето до одлагањето на отпадот (едукација, подигање на
јавната свест, инспекциски органи, систем на стимулации/казни итн.)
Идните планови се насочени во насока на унапредувањето и заштитата на
животната средина, воведување на нови техники и технологии во управувањето
со отпадот, третман на истиот преку искористување на отпадот како секундарна
суровина и енергетско гориво, намалување на количината на создавање на
отпадот, негов адекватен третман, подигнување на јавната свест за значењето на
овој проблем, евиденциите и мониторингот, а се со цел намалување и
елиминирање на штетното влијание на овој вид на отпад врз животната средина.
2. Начин, динамика и рокови за извршување на работите
Планот подразбира организирано собирање и транспортирање на
комуналниот отпад во една урбана средина во рамки на законската регулатива,

што има директно влијание во зачувување на животната средина, гледано од
аспект на санитарно и еколошко значење.
Начинот и динамиката на собирање и транспортирање на комуналниот
цврст отпад од подрачјето на Општина Илинден е утврдена според следните
параметри:
- густината на населеноста;
- количеството на комуналниот отпад;
- структурата на комуналниот отпад;
- социјалните, културните и останатите особености и навики на граѓаните;
- инфраструктурните сообраќајни услови;
- видот и бројот на садовите за комунален отпад.
На подрачјето на Општина Илинден комуналниот, комерцијалниот и
технолошкиот цврст неопасен отпад од домаќинствата и правните субјекти, се
собира во соодветни садови и тоа: контејнери од 1,1м3 и 5,5м3, како и во
пластични канти од 120 и 240 литри, во зависност од потребите на корисниците.
При изготвувањето на динамиката за собирање на комуналниот цврст отпад
од населените места, земена е во предвид пред сé, прометноста и фреквентноста
на сообраќајот на улиците поради што како приоритетни се ставени улиците: 2, 8
и 9 во Илинден; улиците 500, 531, 532 и 534 во н.м Марино; улица 10 во н.м
Кадино; улица 1 во н.м Мралино и улица 2 во н.м Миладиновци.
Отпадот од домаќинствата редовно се подигнува од соодветни
стандардизирани специјални садови за собирање на отпадот - пластични канти од
120 л. со кои се снабдени повеќе од 99,5 % од домаќинствата на територија на
Општина Илинден, кои создавачите на отпадот ги изнесуваат до местата
определени за таа намена, во деновите и термините определени за изнесување
на сметот.
Со организираното подигнување на отпадот преку систем на изнесување се
опфатени 5116 индивидуални корисници (домаќинства и викенд куќи).
Собирањето на отпадот од индивидуалните корисници - домаќинствата и
викенд куќи, се извршува еднаш неделно.
Освен на индивидуалните корисници - домаќинства, ЈКП Илинден врши
услуги и на правните субјекти (установи, претпријатија, занаетчии, дуќани,
угостителски и трговски објекти и др.) кои локациски се наоѓаат на подрачјето на
Општина Илинден. Динамиката за собирање на отпадот кај овие корисници се
утврдува договорно, според нивните потреби.
На оние места кои не се пристапни за возилата на ЈКП Илинден за
собирање на комунален цврст отпад, за физички лица ќе се поставуваат
контејнери од 1,1 м3 или 5,5 м3 кои ќе може да ги користат редовно, а празнењето
ќе се врши согласно динамиката за собирање и транспортирање на комунален
цврст отпад.
Собраниот комунален цврст отпад се транспортира и депонира на
Депонијата за комунален отпад - Дрисла, по претходно извршена селекција и
вадење на корисните состојки од отпадот.
Во текот на 2019 година се очекува и се планира од сите корисници домаќинства и правни субјекти од територијата на Општина Илинден да се собере
и да се транспортира на депонијата Дрисла комунален цврст отпад во вкупно
количество од околу 7.000 тони.
Со цел намалување на количините на создадениот и депонираниот отпад,
во 2019 година ќе се продолжи со селектирањето на отпадот и тоа:
- Примарна селекција на отпадот, за што се доделени 250 пластични канти
од 120 литри и 3000 најлонски вреќи во жолта и сина боја кои се поделени по
домаќинства и помали правни сујекти - дуќани, исто така за поголемите правни
лица и граѓаните се поставени на 10 фрекфентни места по 3 пластични
контејнери од 1,1 м3 за селекција на стакло, хартија и картони, пластики и

лименки кои се содветно означени со огласни табли како еколошки зелени
острови;
- Секундарна селекција, која ќе се извршува на претоварна станица, во
рамките на постапувањето со отпадот од страна на ЈКП Илинден.
Во следната табела е даден Преглед на динамиката за собирање на
отпадот од домаќинствата во Општина Илинден, по населени места:
Ред.
Бр.
1.
2.

Ден /
Населено место
ПОНЕДЕЛНИК
Илинден
Марино

3.
4.
5.

Бујковци
Мршевци
Бучинци

1.
2.
3.
4.

ВТОРНИК
Илинден
Илинден
Марино
Марино

5.
6.

Бунарџик
Ајватовци

1.
2.
3.
4.
5.
6.

СРЕДА
Кадино
Кадино
Мралино
Мралино
Миладиновци
Миладиновци

7.
8.

Текија
Дељадровци

1.
2.
3.
4.

ЧЕТВРТОК
Илинден
Илинден
Марино
Марино

1.
2.
3.
4.

ПЕТОК
Илинден
Илинден
Марино
Марино

Улица

Време на собирање
(час)

1, 4, 6, 22 ,24, 26, 28 и 32
531, 501, 502, 503, 504, 505, 507,
508, 509, 510 и 526
Цело населено место
Цело населено место
Цело населено место

07,00 - 12,00

9
11, 25 и 535
532
512, 512А, 512Б, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
и 523
Цело населено место
Цело населено место

07,00 - 09,00
07,00 - 11,00
07,00 - 09,00

10
Останатиот дел од н.м.Кадино
1
Останатиот дел од н.м Мралино
2
Останатиот
дел
од
н.м
Миладиновци
Цело населено место
Цело населено место

07,00 - 09,00
07,00 - 11,00
07,00 - 09,00
09,00 - 12,00
07,00 - 09,00
09,00 - 11,00

2
3, 5, 7, 11, 13, 15, 23 и 27
500
400, 401, 403, 405, 406, 408, 409,
410, 411, 412, 413, 414,416 и 527

07,00 - 09,00
07,00 - 13,00
07,00 - 09,00

8
1, 14 и 20
531, 533 и 536
Локалитет Јака

07,00 - 10,00
07,00 - 12,00
07,00 - 12,00
07,00 - 12,00

07,00 - 12,00
11,00 - 13,00
07,00 - 11,00
07,00 - 09,00

07,00 - 13,00
10,00 - 12,00
12,00 - 13,00

11,00 - 12,00
12,00 - 13,00

07,00 - 13,00

3. Извршител на планот
Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со планот за
управување со отпад на подрачјето на Општина Илинден за 2019 година е ЈКП
Илинден - н.Илинден.
Извршителот има обврска за континуирано, квалитетно, навремено и
организирано собирање и транспортирање на комунален цврст и друг вид
неопасен отпад согласно Програмата за управување со комунален и друг вид
неопасен отпад на територија на Општина Илинден за 2019 година, со цел
зачувување на животната средина од аспект на санитарно и еколошко значење.
Одговорен субјект за спроведување на планот е ЈКП Илинден преку
одговорното лице - Директорот на ЈКП Илинден.
4. Финансирање на планот
- Финансирањето на програмата го извршува ЈКП Илинден н.м Илинден врз
основа на фактурирање и наплата на извршените услуги на корисниците,
согласно утврдениот ценовник донесен од Советот на Општина Илинден.
5. Надзор над извршување на планот
Надзор над извршувањето на планот за управување на комуналниот и друг
вид на неопасен отпад од територијата на Општина Илинден за 2019 година врши
надлежниот општински орган Одделението за инспекциски надзор-инспекторат.
Инспекциски надзор врши Одделение за инспекциски надзор - Инспекторат
на Општина Илинден преку овластениот комунален инспектор, инспекторот за
животна средина и комуналните редари.
7. Завршна одредба
Оваа планот се донесува од страна на Управниот Одбор на ЈКП „Илинден“
н.Илинден и истата ќе се применува по стапувањето во сила на Програмата за
управување со отпад на територијата на Општина Илинден за 2019 година,
усвоена од Советот на Општина Илинден.

ЈКП „Илинден“ н.Илинден
Директор
Игор Филиповски с.р

