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1 ВПВЕД 
Кандидатскипт статус, кпј Република Македпнија гп дпби вп декември 2005 гпдина, ѝ 
пвпзмпжи на земјата кприсник да гп кпристи ИПА Инструментпт за сите пет ИПА 
кпмппненти. 

Вп спгласнпст сп шлен 147 пд Регулативата на Кпмисијата (ЕС) бр. 718/2007 пд 12 јуни, 
2007 гпдина за имплементација на Регулативата на Спветпт (EC) бр. 1085/2006 пд 17 
јули, 2006 гпдина, сп кпја се впсппставува Инструмент за Претпристапна ппмпщ (ИПА), 
живптната средина е дефинирана какп еден пд припритетите кпи треба да бидат 
ппддржани пд ИПА Кпмппнентата за Регипнален Развпј. Еврппската Кпмисија сп 
Пдлука, дпнесена на 24 јули, 2009 гпдина, на Земјата Кприсник ѝ гп дпвери 
управуваоетп сп Пперативната Прпграма „Регипнален Развпј“ вп рамките на 
Инструментпт за претпристапна ппмпщ. 

„Пперативната Прпграма за Регипнален Развпј 2007-2009“ е ппвеќегпдищна прпграма 
кпја ја става ппмпщта пд ЕФ вп генералната рамка на развпјпт на Државата и пптврдува 
дека се ппшитувани какп наципналните, така и припритетите и пплитиките за развпј на 
ЕФ. Пваа Пперативна Прпграма беще усвпена пд Еврппската Кпмисија сп Пдлука C 
(2007)5721 пд 29 нпември, 2007 гпдина и изменета на 4 нпември, 2010 гпдина. 
Имплементацијата на Прпектпт „Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп 
птпад и стратегиски пцени на живптната средина за Истпшнипт и Северп-истпшнипт 
регипн“ ќе се финансира пд Мерката 3.2 на Пперативната прпграма за Регипнален 
Развпј 2007-2009-Впсппставуваое на интегриран и финансиски самппдржлив систем за 
управуваое сп птпад. 

Наципналната стратегија за управуваое сп птпад (НСФП) на Република Македпнија 
(2008-2020) ги дефинира наспките и принципите за управуваое сп птпад вп Република 
Македпнија, дпдека Наципналнипт план за управуваое сп птпад 2009-2015, заснпван 
на НСФП, ги ппставува/утврдува технишките рабпти/пращаоа и временскипт перипд 
пптребен за успгласуваое сп стандардите на Еврппската Фнија. НСФП гп впведе 
кпнцептпт на управуваое сп птпад на регипналнп нивп. Впсппставуваоетп на 
регипналнп управуваое сп птпад, пднпснп регипните да ги кппрдинираат активнпстите 
за управуваое сп птпад и пперативните активнпсти вп име на ппщтините, шленки на 
Регипнпт, е клушна преппрака на Наципналнипт план за управуваое сп птпад 2009-2015 
(НПФП). Фщте ппвеќе, ппщтините се задплжени да ппдгптват и имплементираат 
планпви за управуваое сп птпадпт сп цел дпследнп да ги имплементираат наспките пд 
Наципналнипт план за управуваое сп птпад (НПФП) и иднипт Регипнален план за 
управуваое сп птпад (РПФП). РПФП треба да биде дпнесен пд спветите на ппщтините, 
кпи се дел пд Регипнпт и вклушени вп планпт, нп и пдпбрен пд Министерствптп за 
живптна средина и прпстпрнп планираое (МЖСПП), какп надлежен прган за 
управуваое сп птпад на централнп нивп. 
Регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпшнипт плански регипн се изгптвува 
вп спгласнпст сп Стратегијата за управуваое сп птпад 2008-2020, Наципналнипт план за 
управуваое сп птпад за перипдпт 2009-2015 и Закпнпт за управуваое сп птпадпт 
(„Службен весник на Република Македпнија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 
124/10, 51/11, 123/12, 147/13 и 163/13).  
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Директивата за стратегиска пцена на живптната средина (2001/42/EC) и Закпнпт за 
живптната средина („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 53/05, 81/05, 
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), бара 
пдредени планпви и прпграми, за кпи ппстпи верпјатнпст дека би мпжеле да имаат 
знашителнп влијание врз живптната средина, да бидат предмет на Стратегиска пцена на 
живптната средина (СПЖС). 

Пвпј дпкумент е Извещтај за Стратегиска пцена на живптната средина (СПЖС) за 
предлпженипт Регипнален план за управуваое сп птпад за Истпшнипт плански регипн. 
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2 ВПВЕД ВП СУРАУЕГИСКА ПЦЕНА НА ЖИВПУНАУА СРЕДИНА (СПЖС)   
Стратегиската пцена на живптната средина (СПЖС) е систематски прпцес вп кпј се 
земаат предвид пдредени превентивни мерки, кпи пвпзмпжуваат защтита на 
живптната средина пд сите мпжни аспекти, вп прпцеспт на планираое или дпнесуваое 
на пдлуки на нивп на „стратегиски акции“ или пплитики, планпви и прпграми. 
 

2.1 Цели на Стратегиската пцена на живптната средина  
Целта на СПЖС е да се псигура дека инфпрмациите за знашајните влијанија врз 
живптната средина пд Планпт се спбрани и се дпстапни дп дпнесувашите на пдлуките, 
вп текпт на ппдгптпвката на Планпт и пред негпвптп дпнесуваое. Заради тпа, СПЖС е 
клушна кпмппнента вп пдржливипт развпј, фпкусирана на защтитата на живптната 
средина. СПЖС пвпзмпжува и ушествп на јавнпста вп дпнесуваоетп на пдлуки и ја 
ппдпбрува транспарентнпста на тпј прпцес, щтп се ппстигнува преку: 

 Систематска пцена, намалуваое и мпнитпринг на знашајните влијанија врз 
живптната средина; 

 Пбезбедуваое дека експертизата и размислуваоата на надлежните пргани за 
живптна средина, невладините прганизации и (шленпви на) јавнпста се земени 
предвид вп текпт на прпцеспт и вп кпј степен резултатите пд пцената на 
живптната средина и кпментарите пд кпнсултациите се земени предвид вп 
Планпт. 

 
Главните цели на СПЖС се прикажани ппдплу:  

 Да се пбезбеди механизам за идентификација, ппис, евалуација и известуваое 
за влијанијата/ефектите на Планпт врз живптната средина; 

 Пдгпвпрните пргани (дпнесувашите на планпт, прпграмата или пплитики) да 
ппдгптват извещтај за мпжните знашајни влијанија на Планпт врз живптната 
средина и анализа на реални алтернативи; 

 Да се спрешат, намалат и неутрализираат негативните влијанија врз живптната 
средина. Згплемуваоетп на ппзитивните влијанија мпже истп така да биде 
придпбивка пд СПЖС прпцеспт; 

 Да се пбезбедат пппбемни кпнсултации и ангажираое на заинтересираните 
страни, други пдгпвпрни тела и пргани на власта и јавнпста ущте вп раната и 
ефективна фаза на ппдгптпвка на Планпт (планскипт дпкумент); 

 Да пбезбеди мислеое пд јавнпста (извещтаи пд кпнсултации сп јавнпста) сп кпја 
ќе се прикаже какп резултатите пд пцената на живптната средина и мислеоата, 
презентирани за време на СПЖС прпцеспт, се земени предвид вп кпнешната 
верзија на Планпт;  

 Да пбезбеди следеое на знашајните влијанија врз живптната средина пд 
имплементацијата на Планпт, пд страна на надлежните пргани, пбезбедувајќи 
на тпј нашин идентификација на непредвидените негативни влијанија вп рана 
фаза на имплементација на планскипт дпкумент и преземаое мерки за 
ппдпбруваое на спстпјбата, кпга тпа е пптребнп. 
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2.2 Придпбивки пд спрпведуваое на СПЖС 
Придпбивките пд спрпведуваое на стратегиската пцена на живптната средина се: 

 Флексибилнпст и кпнсензус вп прпцеспт на планираое; 

 Интегрираое на спцијалните, екпнпмските и аспектите на живптната 
средина; 

 Медусектпрска спрабптка; 

 Земаое предвид на наципналните, регипналните и лпкалните пптреби и 
цели; 

 Земаое предвид на целите за защтита на живптната средина; 

 Кпнзистентнпст сп стратещките ппределби за пдржлив развпј; 

 Дпбиваое вистинити и реални инфпрмации вп прпстпр и време, кпи ќе им 
ппмпгнат на нпсителите на пдлуки на ппвиспкп нивп вп дпнесуваое на 
истите. 

 

2.3 Правна рамка сп кпја се регулира СПЖС ппстапката  
Прпцедурата за спрпведуваое на стратегиска пцена на живптната средина е 
дефинирана вп шлен 65, ппглавје X пд Закпнпт за живптната средина („Службен весник 
на Република Македпнија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 
123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), при щтп стратегиска пцена се спрпведува на плански 
дпкументи кпи се ппдгптвуваат вп пбласта на земјпделствптп, щумарствптп, 
рибарствптп, енергетиката, индустријата, рударствптп, трансппртпт, регипналнипт 
развпј, телекпмуникациите, управуваоетп сп птпадпт, управуваоетп сп впдите, 
туризмпт, прпстпрнптп и урбанистишкптп планираое и кпристеое на земјищтетп, на 
Наципналнипт акципнен план за живптната средина и на лпкалните акципни планпви 
за живптната средина, какп и врз сите стратегиски, плански и прпграмски дпкументи сп 
кпи се планира изведуваое на прпекти за кпи се врщи пцена на влијаниетп пд прпектпт 
врз живптната средина. 
Ппдзакпнски акти кпи ја регулираат прпцедурата за СПЖС се: 

 Фредба за стратегиите и прпграмите, вклушувајќи ги и прпмените на тие 
стратегии, планпви и прпграми, за кпи задплжителнп се спрпведува ппстапка за 
пцена на нивнптп влијание врз живптната средина и врз живптпт и здравјетп на 
лудетп („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 153/07 и 45/11); 

 Фредба за критериумите врз пснпва на кпи се дпнесуваат пдлуките дали 
ппределени плански дпкументи би мпжеле да имаат знашителнп влијание врз 
живптната средина и здравјетп на лудетп („Службен весник на Република 
Македпнија“ бр. 144/07); 

 Фредба за спдржината на извещтајпт за стратегиска пцена на живптната средина 
(„Службен весник на Република Македпнија“ бр. 153/07); 

 Фредба за ушествп на јавнпста вп текпт на израбптката на прпписи и други акти, 
какп и планпви и прпграми пд пбласта на живптната средина („Службен весник 
на Република Македпнија“ бр. 147/08 и 45/11); 

 Правилник за фпрмата, спдржината и пбразецпт на Пдлуката за спрпведуваое, 
пднпснп неспрпведуваое на стратегиска пцена и на фпрмуларите за пптребата 
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пд спрпведуваое, пднпснп неспрпведуваое на стратегиска пцена („Службен 
весник на Република Македпнија“ бр.122/11). 

Истп така, при ппдгптпвка на Извещтајпт за стратегиска пцена на живптната средина е 
земена предвид Директивата за стратегиска пцена на живптната средина на Еврппската 
кпмисија (2001/42/EC), кпја е имплементирана вп македпнскптп закпнпдавствп. 
 
2.4 Интегрираое на ппстапките за ппдгптпвка на РПФП и СПЖС  

СПЖС ппстапката се спрпведува паралелнп сп ппдгптпвката на Планпт. Интегрираоетп 
на двата прпцеси беще ппстигнатп преку блиска спрабптка и вклушенпст на прпектнипт 
тим (СПЖС1 и РПФП2), надзпрнипт пдбпр, дпгпвпрните пргани и пдгпвпрните тела за 
технишка имплементација и мпнитпринг на Планпт вп сите фази на Прпектпт, преку 
преглед на литература, разгледуваое на технишки и пплитишки ппции, преглед на 
спстпјбата вп живптната средина и пцена на ппциите/сценаријата, утврдуваое на 
пптребата и пбемпт на СПЖС, кпнсултации сп јавнпста итн. Членпвите на тимпт, 
заинтересираните страни и кприсниците на Прпектпт ушествуваа на брпјни 
рабптилници и технишки спстанпци вп прпстприите на Регипналнипт центар за развпј на 
Истпшен плански регипн вп Прпбищтип, Прпектната канцеларија вп Скппје и 
Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое. 
Главните ушесници и кприсници вклушени вп ппдгптпвката на нацрт РПФП и 
спрпведуваоетп на СПЖС ппстапката се презентирани вп табелата ппдплу.  

Уабела 1 Клушни ушесници и кприсници за спрпведуваое на ппстапките за ппдгптпвка на РПФП 

и СПЖС 

Целни групи 

 
Дпгпвпрен прган 

Надлежен прган за 
техничка 

имплементација и 
мпнитпринг на Планпт 

 

Надзпрен пдбпр на 
Прпектпт 

Институции и 
прганизации 
засегнати пд 
Прпектпт и 
кприсници: 

-Министерствп за 
живптна средина и 
прпстпрнп 
планираое; 

-Министерствп за 
здравствп; 

-Министерствп за 
трансппрт и врски; 

-Министерствп за 
лпкална сампуправа; 

-Медуппштински 

Сектпр за централнп 
финансираое и 
склушуваое дпгпвпри 
(CFCD) вп рамките на 
Министерствптп за 
финансии 

Министерствп за живптна 
средина и прпстпрнп 
планираое (МЖСПП) 
преку ИПА 
Кппрдинатпр/ИПА 
пдделение 

-Претставници пд 
МЖСПП-ИПА Пдделение; 

-Претставници пд 
сектпрпт за управуваое 
сп птпад на МЖСПП; 

-Претставник пд 
Сектпрпт за еврппски 
пращаоа вп рамките на 
МЖСПП; 

-Претставник пд 
Медуппщтинските јавни 
претпријатија за 
управуваое сп птпад на 
Истпшен плански регипн; 

-Претставник пд 
Центарпт за развпј на 
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јавни претпријатија 
за управуваое сп 
птпад вп Истпчен 
плански регипн; 

-Сите ппштини пд 
Истпчен плански 
регипн; 

-Заедница на 
единици на лпкална 
сампуправа (ЗЕЛС). 

Истпшен плански регипн, 

-Претставник пд 
Заедница на единици на 
лпкална сампуправа 
(ЗЕЛС); 

-Претставник пд 
граданските аспцијации; 

-Претставник пд 
Дпгпвпрнипт прган, какп 
набљудуваш; 

-Претставник пд 
Делегацијата на 
Еврппската Фнија (ДЕФ), 
какп набљудуваш. 

 

Интеграцијата меду СПЖС ппстапката и ппдгптпвка на РПФП е дадена вп следнипт 
дијаграм: 
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Слика 1 Интегрираое на прпцесите за ппдгптпвка на РПФП и СПЖС 
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2.5 СПЖС Метпдплпгија  
2.5.1 СПЖС Ппстапка  

СПЖС Ппстапката се спрпведува вп некплку фази/шекпри: 
 

Прпверка: утврдуваое дали Планпт ќе има знашителни влијанија врз живптната 
средина и дали е пптребнп спрпведуваое на СПЖС. 
 
Ппределуваое на пбемпт: ппределуваое на пбемпт на инфпрмации и нивптп на 
детали кпи ќе бидат спдржани вп СПЖС Извещтајпт.  

 
СПЖС Извештајпт е главнипт механизам за известуваое вп врска сп пписпт и 
евалуацијата на знашителните влијанија (ппзитивни и негативни) врз живптната 
средина пд имплементација на Планпт. Истп така, птсликани се влијанијата пд 
алтернативите презентирани вп Планпт, какп и активнпстите за спрешуваое, 
намалуваое и кплку щтп е мпжнп ппвеќе, неутрализираое на знашителните негативни 
влијанија. 
 

Јавна расправа: ппфаќа кпнсултација сп страните и засегнатата јавнпст вп текпт на 
ппределуваоетп на пбемпт на СПЖС извещтајпт и негпвп пбјавуваое. 
 

Прифаќаое: пбезбедуваое инфпрмации за пдпбренипт План, пднпснп кплку пд 
кпментарите дпбиени вп текпт на кпнсултациите биле земени предвид и метпдите за 
мпнитпринг на знашителните влијанија пд имплементацијата на Планпт. 
 
Мпнитпринг на знашајните влијанија врз живптната средина вп раните фази за да им се 
пвпзмпжи на пдгпвпрните власти да преземат мерки за ппдпбруваое вп текпт на 
имплементацијата на планските дпкументи. 

 
Чекприте/фазите на СПЖС ппстапката се презентирани вп следнипт блпк дијаграм: 
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Слика 2 Чекпри/фази на СПЖС 

 

2.5.2 Ппределуваое на пптребата и пбемпт на СПЖС и учествп на јавнпста 

Вп спгласнпст сп шлен 65, став (2) пд Закпнпт за живптната средина и шлен 3, став (10) пд 
Фредбата за стратегиите и прпграмите, вклушувајќи ги и прпмените на тие стратегии, 
планпви и прпграми, за кпи задплжителнп се спрпведува ппстапка за пцена на нивнптп 
влијание врз живптната средина и врз живптпт и здравјетп на лудетп, управуваоетп сп 
птпадпт е пбласт за кпја е задплжителнп спрпведуваоетп на ппстапката за пцена на 
влијаниетп врз живптната средина и шпвешкптп здравје. 

 
Фазите на ппределуваоетп на пптребата и пбемпт на СПЖС ппфаќаат: идентификација на 
пптребата пд спрпведуваое СПЖС и ппдгптпвка на дпкументи на шија пснпва МЖСПП ќе 
дпнесе Пдлука за утврдуваое на пбемпт на СПЖС. 
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Целта на фазата за ппределуваое на пбемпт е идентификација на клушните пращаоа за 
живптната средина кпи треба да бидат ппфатени сп пцена на влијанијата на Планпт врз 
живптната средина. Пваа фаза пд СПЖС прпцеспт вклушува преглед на други 
релевантни планпви, прпграми и цели на живптната средина, пснпвни инфпрмации за 
живптната средина и предлпжени активнпсти и пплитики разрабптени вп Планпт. Сите 
сппменати инфпрмации пвпзмпжуваат утврдуваое на пбемпт на СПЖС и 
идентификуваое на пращаоа пд пбласта на живптната средина кпи треба да бидат 
ппфатени сп РПФП.  

 

Нивптп на детали спдржанп вп СПЖС е ппределенп пд: 

 Местптп на Планпт вп хиерархијата на планираое и дпнесуваое пдлуки, какп и 
нивптп на детали на пплитиките утврдени сп Планпт. Пбемпт и степенпт на 
влијание на Планпт е дп пдреден степен претхпднп утврденп пд други цели, 
планпви и стратегии (видете ја сликата дадена ппдплу); 

 Степенпт дп кпј Планпт утврдува влијание врз живптната средина; 

 Дпстапнпста на ппстпешки инфпрмации при ппдгптпвката на СПЖС. 

 
Сите теми на живптната средина ппфатени сп СПЖС Директивата се ппфатени и вп 
пбемпт на пцена вп СПЖС Извещтајпт и Планпт, пднпснп население и шпвешкп здравје, 
биплпщка разнпвиднпст, впздух и клима, впди, ппшви, културнп наследствп, 
материјални дпбра и предел. 
Вп текпт на стратещката пцена на живптната средина, треба да се земат предвид веќе 
дпнесените пплитики, стратегии и планпви. Релевантните цели пд сппменатите 
дпкументи треба да се инкпрпприраат вп планпт за управуваое сп птпад, кпј ќе се 
имплементира на регипналнп нивп. Пирамидата прикажана ппдплу ги ппкажува 
дппплнителни правни шекпри вп врска сп управуваоетп сп птпадпт на регипналнп нивп. 

 
Слика 3 Хиерархија на пплитики за управуваое сп птпад 

Вп спгласнпст сп бараоата дефинирани сп Закпнпт за живптна средина и Фредбата за 
ушествп на јавнпста вп текпт на израбптката на прпписи и други акти, какп и планпви и 
прпграми кпи се пднесуваат на живптната средина, СПЖС фазите за ппределуваое на 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH - BT Engineering Ltd                                                  20 пд 260 

пптребата и пбемпт, изразени преку ппдгптпвка на фпрмуларите и Пдлуката за 
спрпведуваое на СПЖС ппстапката и пбемпт на СПЖС Извещтајпт, се изгптвени вп 
кпнсултација сп засегнатата јавнпст. 

Фазите за ппределуваое на пптребата и пбемпт на СПЖС беа спрпведени преку 
пдржуваое на рабптни спстанпци и кпнсултации сп ушесниците сппменати ппгпре и 
експертите вклушени вп ппдгптпвка на Планпт. На пвие спстанпци беа утврдени 
клушните пращаоа, цели и индикатпри за живптна средина кпи треба да бидат 
ппфатени сп СПЖС Извещтајпт. 
Кпментарите и преппраките пд пвие кпнсултации се земени предвид при ппдгптпвка 
на Пдлуката за спрпведуваое на СПЖС ппстапката, пбемпт на СПЖС и СПЖС 
Извещтајпт. Ппдгптвената Пдлука и Фпрмуларите за спрпведуваое СПЖС ппстапката, 
дпкументпт за кпрелација на целите на РПФП сп целите на наципналните стратещки, 
плански/прпграмски дпкументи, заеднп сп мапата на Регипнпт беа пбјавени на 
интернет страната на Министерствптп за живптна средина, Регипнпт и ппщтините пд 
Регипнпт на 25.03.2014 гпдина и беа јавнп дпстапни за увид вп перипд пд 15 дена. Вп 
пвпј перипд, не беа ппднесени кпментари, предлпзи, ниту жалби на пбјавената пдлука 
и придружните дпкументи. 
 

2.5.3 Клучни фази вп Извештајпт за стратегиска пцена на живптната средина  
Вп спгласнпст сп бараоата на СПЖС Директивата и Фредбата за спдржина на СПЖС 
Извещтајпт, пвпј извещтај спдржи: 

 Кратпк преглед на спдржината, главни цели на планпт или прпграмата и 
ппврзанпст сп други релевантни планпви или прпграми; 

 Инфпрмации за мпменталната спстпјба на живптната средина и верпјатната 
спстпјба без имплементација на планпт или прпграмата; 

 Карактеристики на живптната средина вп пбластите кпи би биле знашителнп 
засегнати; 

 Ппстпјни прпблеми вп живптната средина, кпи се релевантни за Планпт, 
вклушувајќи ги пние кпи се пд пспбенп знашеое за живптната средина пд аспект 
на защтита на дивите птици и живеалищтата; 

 Целите на защтита на живптната средина пдредени на наципналнп и 
медунарпднп нивп, релевантни за Планпт и нашинпт на кпј тие цели се земени 
предвид при негпвата израбптка; 

 Верпјатни знашајни влијанија врз живптната средина, вклушувајќи и пращаоа, 
какп щтп се биплпщка разнпвиднпст, население, шпвекпвп здравје, фауна, 
флпра, климатски фактпри, материјални дпбра, културнп наследствп, 
вклушувајќи архитектпнскп и археплпщкп наследствп, предел, какп и 
медузависнпст на пвие фактпри; 

 Предвидени мерки за спрешуваое, намалуваое и кплку щтп е мпжнп ппвеќе, 
птстрануваое на знашајните негативни влијанија врз живптната средина пд 
имплементацијата на планскипт дпкумент; 

 Преглед на пришините за избпр на алтернативи и ппис на нашинпт за 
спрпведуваое на пцената, вклушувајќи и каква билп пптещкптија (какп щтп се 
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технишки пптещкптии или недпстатпк на знаеое/вещтини) при спбираое на 
пптребните инфпрмации;  

 Ппис на предвидените мерки вп врска сп мпнитпрингпт, а вп спгласнпст сп 
закпнските пбврски. 

 

Пвпј Извещтај за стратегиска пцена ги спдржи заклушпците пд пцената на мпжните 
знашителни влијанија врз живптната средина пд предлпженипт РПФП. 
 

Анализата на влијанијата врз живптната средина е главнп наспшена кпн 
идентификуваое на пптенцијалните прпблеми, раципнализација на трпщпци и 
правеое пптимален избпр на мерки за защтита на живптната средина (мерки за 
ублажуваое). 
 

Акп се предвидат мерки за спрешуваое, ублажуваое и неутрализација вп раната фаза 
на ппдгптпвка на стратещкипт дпкумент, влијанијата врз специфишни/пдредени 
медиуми на живптната средина ќе се намалат или ефективнп ппдпбрат. При 
идентификуваое на влијанијата, се кпристи квалитативна пцена, пднпснп тие се 
пценети какп: секундарни, кумулативни, синергистишки, краткп, среднп и дплгпрпшни, 
трајни и времени, ппзитивни и негативни влијанија. 
 

Истп така, СПЖС Извещтајпт спдржи и План за мпнитпринг на живптната средина, шија 
главна цел е следеое на резултатите пд применетите мерки за ублажуваое вп текпт на 
спрпведуваоетп на планскипт дпкумент и дали вп текпт на имплементацијата на 
планските цели, се имплементирани и целите за защтита на живптната средина и 
сппдветнптп делегираое на надлежнпстите. 
 

Нацрт СПЖС Извещтајпт ќе биде пбјавен на веб страните на Министерствптп за 
живптна средина и прпстпрнп планираое, Центарпт за Истпшнипт плански регипн и 
ппщтините пд Регипнпт и ќе биде јавнп дпстапен за увид, вп перипд пд 30 дена, вп кпј 
перипд клушните ушесници и јавнпста ќе мпжат да ги дадат свпите кпментари. 

2.6 Спрпведени СПЖС активнпсти 

Пчекуван 
датум 

Степен на ппдгптпвка/фаза 

нпември, 
2013 

Презентираое на СПЖС ппстапката на засегнатата јавнпст, 18.11.2013 гпдина, 
Прпбищтип 

јануари, 2014 
Ппдгптпвка на фпрмулари и пдлука за спрпведуваое СПЖС ппстапка, 15.01.2014 гпдина, 

Прпбищтип 

април, 2014 
Дпнесуваое пдлука за спрпведуваое СПЖС и нејзинп пбјавуваое на веб страната на 

МЖСПП 

април, 2014 Фтврден пбемпт и целите на СПЖС и пбјавуваое на веб страната на МЖСПП 

април, 2014 Известуваое пд МЖСПП за прифаќаое на пдлуката бр.15-4385/2 пд 15.04.2014 гпдина 

мај, 2014 Пбјавуваое на нацрт планскипт дпкумент и нацрт СПЖС Извещтајпт 

јуни, 2014 Пдржана јавна расправа за нацрт СПЖС Извещтајпт  
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јуни, 2014 
Мислеое на МЖСПП за успгласенпст на СПЖС Извещтајпт сп бараоата на наципналнптп 

закпнпдавствп 

јуни, 2014 
Кпнсултација сп јавнпста и заинтересираните страни вп пднпс на Планскипт дпкумент и 

СПЖС Извещтајпт 

јуни, 2014 Заврщени кпнсултации сп јавнпста 

јуни, 2014 Анализа на пристигнатите забелещки пд јавнпста 

 Ревизија на Планскипт дпкумент, врз пснпва на инфпрмациите пд кпнсултациите 

 Финализираое на СПЖС Извещтајпт 

јули, 2014 Финалнп мислеое пп СПЖС Извещтајпт-негпвп пбјавуваое 

 Прифаќаое на Планскипт дпкумент 
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3 КРАУПК ПРЕГЛЕД НА СПДРЖИНАУА НА ПЛАНПУ, НЕГПВИУЕ ГЛАВНИ 
ЦЕЛИ И НИВНА КПРЕЛАЦИЈА СП ДРФГИ ПЛАНПВИ И 
ПРПГРАМИ/ПЛАНСКИ ДПКФМЕНУИ 

3.1 Кратпк преглед на спдржината на Планпт  
Регипналнипт план за управуваое сп птпад (РПФП) е важен инструмент кпј  
придпнесува за имплементација и ппстигнуваое на пплитиките и целите утврдени вп 
пбласта на управуваое сп птпад на наципналнп и нивп на ЕФ. Регипналнипт план за 
управуваое сп птпад се ппдгптвува за пптребите на Истпшнипт плански регипн (ИПР). 
Истпшнипт плански регипн ги ппфаќа следните ппщтини: Штип, Прпбищтип, Кпшани, 
Карбинци, Зрнпвци, Берпвп, Пехшевп, Чещинпвп-Пблещевп, Делшевп, Виница, 
Македпнска Каменица. Ппщтината Свети Никпле пдлуши дппплнителнп да се вклуши вп 
РПФП. 

 
РПФП е ппдгптвен врз пснпва на: а) ЕФ и наципналната легислатива за птпад и стратегии 
и б) анализа и евалуација на мпменталната спстпјба, кпја е резултат на елабприранипт 
Извещтај за Пцена3. 

 
Директивите на ЕФ ги ппставуваат пснпвите на наципналнптп закпнпдавствп за птпад, 
пплитиките и иницијативите. Најрелевантните ЕФ Директиви (ппврзани сп управуваое 
сп птпад), Закпнпт за управуваое сп птпадпт (и ппдзакпнските акти), Наципналната 
стратегија за управуваое сп птпад 2008-2020 (НСФП) и Наципналнипт план за 
управуваое сп птпад 2009-2015 (НПФП), пбезбедуваат кпнкретна рамка и пснпва за 
ппдгптпвка на Регипналнипт план за управуваое сп птпад. Пптребни се нпви пристапи 
и рещенија вп сите сектпри за да се ппстават радикални прпмени вп управуваоетп сп 
птпадпт. 
 

Регипналнптп планираое на управуваоетп сп птпадпт треба да биде спставен дел на 
севкупнипт наципнален систем на планираое, и ппщирпкп, пристап кпн пдржлив 
развпј, нп и мпжнпст да се ппстигнат сите цели утврдени вп планпвите за управуваое 
сп птпад. 
РПФП за ИПР ги спдржи следните ппглавја: 

 Ппдатпци за генерираое птпад; 

 Ппис на спцип-екпнпмските карактеристики на Регипнпт; 

 Ппис и пцена на мпменталната спстпјба сп управуваоетп сп птпадпт вп 
Регипнпт;  

 Анализа на слабпстите на ппстпешкипт систем за управуваое сп птпад; 

 Прпгнпза за генерираое птпад; 

 Цели и ппции за ппстапуваое сп птпадпт; 

 Предлпженп сценарип за регипналнп управуваое сп птпадпт; 

 Финансиска и екпнпмска анализа на предлпженптп сценарип;  

                                                      
3
 Дел пд прпектната активнпст 
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 Евалуација на алтернативните сценарија, сп примена на метпдпт за 
мултикритериумска анализа, кпнешен предлпжен регипнален систем за 
управуваое сп птпад;  

 Предлпженп сценарип и Акципнен план; 

 Листа на индикатпри. 
 

Нацрт РПФП дава сеппфатен преглед на пцената на текпвните спстпјби вп Регипнпт, 
ппврзани сп спздаваоетп на птпадпт и слабпстите на системпт за управуваое, какп и 
спцип-екпнпмските аспекти вп Регипнпт. Пвие ппдатпци ппдеталнп се ппищани вп 
Ппглавје 4 и 5 пд СПЖС Извещтајпт. 
 

Ппкрај тпа, нацрт РПФП ги зема предвид прпекциите щтп е сущтински елемент вп 
прпцеспт на планираое. Врз пснпва на прпекцијата за спздаваое кпмунален птпад, 
целите ппставени на регипналнп нивп се мерливи, а капацитетите щтп треба да се 
пбезбедат вп пбјектите за управуваое сп птпад се прецизнп утврдени.  
 

Вп нацрт РПФП, главните цели се ппставени вп спгласнпст сп хиерархијата на птпад, 
утврдена сп Рамкпвната директива за птпад. Ппвеќе детали за целите на регипналнптп 
управуваое сп птпад се презентирани вп Ппглавје 3.2. 
 

Нацрт РПФП ппищува разлишни сценарија за пдржливп управуваое сп птпадпт вп 
Истпшен плански регипн, вклушувајќи истп така разлишни ппции, какп щтп се:  

 Превенција и минимизираое на птпадпт,  

 Спбираое на птпадпт (ппции за спбираое мещан птпад, спбираое сув птпад 
ппгпден за рециклираое, спбираое бипразградлив птпад, спбирни места, ппции 
за трансфер на птпадпт), 

 Ппции за рециклираое и прерабптка (инсталација за прерабптка на материјали-
MRF, рециклираое на бипразградлив птпад, ппстрпјки за механишкп-биплпщки 
третман (MBT), механишкп-биплпщка стабилизација (MBS), дрпбеое/сешеое на 
паршиоа на птпадпт), 

 Ппции за прерабптка (термишки третман на цврстипт птпад, термишка 
пксидација или инцинерација), 

 Ппции за птстрануваое на птпадпт (деппнии).  

 

Врз пснпва на деталната пцена на алтернативите (шетири главни сценарија и 3 ппд-
сценарија) преку мултикритериумската анализа (правни критериуми, критериуми за 
живптна средина4, технплпщки и екпнпмски критериуми), нацрт РПФП гп преппрашува 
Сценариптп S3b. Вп пва сценарип за интегриранп управуваое сп птпадпт, се ппфатени 
следните мпжнпсти/ппции:  

                                                      
4
 Критериуми за живптна средина (загадуваое на впздухпт, емисии на гаспвити загадуваши - вп рамките на 

лимитите на ЕФ, загадуваое на ппшва, ппврщински и ппдземни впди-емисии вп рамки на ЕФ лимитите, миризба, 
бушава, сппспбнпст за идентификуваое на сппдветни плкации за ппставуваое инсталации - естетика, мерки за 
ублажуваое на влијанијата врз живптната средина) 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH - BT Engineering Ltd                                                  25 пд 260 

 Спбираое-систем за спбираое вп две канти (канта за птпад кпј мпже да се 
рециклира и канта за пстатпци), спбирни места, пдвпенп спбираое на зелен 
птпад, дпмащнп кпмппстираое,  

 Уретман на птпадпт кпј мпже да се рециклира (пд кантата сп птпад за 
рециклираое)-Инсталација за прерабптка на материјали (MRF), 

 Уретман на кантата сп пстатпци пд птпад-Механишкп-биплпщка стабилизација 
(MBS), 

 Уретман на зелен птпад-Кпмппстираое вп бразди-птвпренп кпмппстираое, 

 Уретман на местптп на спздаваое: Дпмащнп кпмппстираое, 

 Деппнија за пстатпците пд птпадпт. 

 
Предлпженптп сценарип е прифатливп, применливп и кпмплетнп пд аспект на 
технплпщките ппции и предлпзи.  
 

Детален ппис на разгледаните сценарија и елементи за избпр на припритетнптп 
сценарип се презентирани вп Ппглавје 8 „Анализа на алтернативи“ пд пвпј СПЖС 
Извещтај. 
Дппплнителнп, РПФП ги зема предвид ппциите/мпделите за санација на ппстпешките 
ппщтински и диви деппнии (Прилпг 7), пднпснп: 

 Затвпраое, санација и грижа пп затвпраоетп на ппщтинските деппнии, 

 Затвпраое и санација на „дивите деппнии“ и напущтените „диви деппнии“. 
 

Кпнешнипт избпр на метпд на планпт за санација мпже да се направи самп пп 
ппдгптпвка на детална студија за ппшвата и ппдземните впди на секпја ппсебна 
лпкација, щтп не е предмет на пвпј прпект. 
Нацрт РПФП спдржи сет на регипнални цели, какп и мерки сп кпи ќе се ппстигнат 
истите. Врз таа пснпва, ппдгптвен е акципнен план за предлпжените интервенции. Пвпј 
план се фпкусира на припритетните мерки и сппдветните главни инфраструктурни 
инвестиции, нп истп така дава индикации за сите идни активнпсти (реинвестираое или 
други активнпсти), кпи треба да се спрпведат. 
  
Уабела 2 Акципнен план за перипдпт 2015-2042 за ИПР  

A/A Акција 
Временски 

перипд 
Пдгпвпрнп 
лице/прган 

Релевантни 
индикативни 

трпшпци (ЕФР) 
Мпжни пречки/Кпментари 

1. Припритени мерки за перипд дп три гпдини (2015-2017) 

1.1 Спздаваое услпви за 
имплементација на припритетните 

прпекти (Физибилити студии, 
анализа на трпщпци, ПВЖС, 

екплпщки дпзвпли, апликации за 
финансираое, пдпбруваое, 
тендерираое и склушуваое 

дпгпвпри) 

2015-2016 

МЖСПП, 
Медуппщтински 

пдбпр за 
управуваое сп 

птпад 

1,300,000 

Мпжни се застпи вп фазата на 
пдпбруваое. Времетраеоетп 

зависи пд тендерската 
ппстапка, кпја мпже да се 

пддплжи заради пригпвпри и 
сл.  

1.2 Набавка на ппрема за спбираое-
материјали ппгпдни за 

рециклираое, мещан птпад, зелен 
птпад, кпмппстираое вп дпмащни 

2016-2017 
Медуппщтински 

пдбпр за 
управуваое сп 

2,078,920 
Урпщпците ќе се утврдат вп 

физибилити студијата и 
анализата на трпщпци.  
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A/A Акција 
Временски 

перипд 
Пдгпвпрнп 
лице/прган 

Релевантни 
индикативни 

трпшпци (ЕФР) 
Мпжни пречки/Кпментари 

услпви  птпад 

1.3 

Уехнишка ппмпщ и супервизија вп 
текпт на имплементацијата  

2017-2018 

Медуппщтински 
пдбпр за 

управуваое сп 
птпад 

1,500,000 

Мпжни се застпи вп фазата на 
пдпбруваое. Времетраеоетп 

зависи пд тендерската 
ппстапка, кпја мпже да се 

пддплжи заради пригпвпри и 
сл. 

1.4 Изградба на интегрирана 
инфраструктура за управуваое сп 

птпадпт (инсталација за 
рециклираое на материјали кпи 

мпже да се рециклираат, 
инсталација за бипстабилизација 
на пстатпци пд птпад, деппниска 

ќелија А за пстатпци пд птпад, 
претпварни станици, спбирни 

места) 

2017-2018 

Медуппщтински 
пдбпр за 

управуваое сп 
птпад, сп 

ппщтините 

13,584,228 

(пткуп на 
земјищте-
425,204) 

 

Урпщпците ќе се утврдат вп 
физибилити студијата и 
анализата на трпщпци.  

2. Краткпрпчни мерки за перипд дп пет гпдини (-2019) 

1.3 

Уехнишка ппмпщ и супервизија вп 
текпт на имплементацијата 

2017-2018 

Медуппщтински 
пдбпр за 

управуваое сп 
птпад 

1,500,000 

Мпжни се застпи вп фазата на 
пдпбруваое. Времетраеоетп 

зависи пд тендерската 
ппстапка, кпја мпже да се 

пддплжи заради пригпвпри и 
сл. 

1.4 Изградба на интегрирана 
инфраструктура за управуваое сп 

птпад (инсталација за 
рециклираое на материјали кпи 

мпже да се рециклираат, 
инсталација за бипстабилизација 
напстатпци пд птпад, деппниска 
ќелија А за пстатпци пд птпад, 
претпварни станици, спбирни 

места) 

2017-2018 

Медуппщтински 
пдбпр за 

управуваое сп 
птпад, сп 

ппщтините 

13,584,228 

(пткуп на 
земјищте–
425,204) 

 

Урпщпците ќе се утврдат вп 
физибилити студијата и 
анализата на трпщпци.  

2.1 

Кампаои за ппдигнуваое на 
јавната свест за управуваое сп 

птпад и ппщти кампаои за 
превенција пд птпад и за 

управуваое сп птпад 

2015-2019 

МЖСПП и 
Медуппщтински 

пдбпр за 
управуваое сп 

птпад 

170,000 

Прпмпвираое на 
инфпрмациите, ппдигнуваое 

на свеста систем за мптивација 

На јавнпста и сите релевантни 
ушесници. Урпщпкпт зависи пд 

стратегијата и средствата за 
кампаоата за ппдигнуваое на 

јавната свест. 

2.2 
Имплементација на мерки за 

превенција пд птпад, вклушувајќи 
специфишни сектпрски кампаои за 
ппдигнуваое на свеста, кпи не се 

вклушени вп 2.1 

2015-2019 

МЖСПП и 
Медуппщтински 

пдбпр за 
управуваое сп 

птпад 

 

Урпщпкпт зависи пд 
стратегијата применета на 
ппщтинскп или регипналнп 

нивп и средствата за 
кампаоата за ппдигнуваое на 

јавната свест 

2.3 

Ппттикнуваое на пснпваое на 
центри за прерабптка/ппвтпрна 

упптреба  и активнпсти за 
ппдигнуваое на свеста за 

ппттикнуваое/прпмпција на 
ппправки/прерабптка 

2018-2019 

МЖСПП и 
Медуппщтински 

пдбпр за 
управуваое сп 

птпад 

 

Урпщпкпт зависи пд некплку 
елементи, пднпснп сппственпст 

на центрите за 
ппправки/ппвтпрна упптреба 

(јавни/приватни) или 
стратегијата применета на 
ппщтинскп или регипналнп 

нивп и средствата за 
кампаоата за ппдигнуваое на 

јавната свест 
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A/A Акција 
Временски 

перипд 
Пдгпвпрнп 
лице/прган 

Релевантни 
индикативни 

трпшпци (ЕФР) 
Мпжни пречки/Кпментари 

2.4 

Прпверка на степенпт на 
имплементација на РПФП 

На секпи 
две гпдини 

МЖСПП и 
Медуппщтински 

пдбпр за 
управуваое сп 

птпад 

Не мпже да се 
пдреди 

 

2.5 

Санација на ппстпешки мнпгу 
виспкпризишни деппнии и диви 

деппнии  
2017-2018 

МЖСПП 
Медуппщтински 

пдбпр за 
управуваое сп 

птпад 

2,810,560 

Зависи пд пдпбруваое на 
апликација или финансираое. 
Затвпраоетп на деппниите е 

блиску ппврзанп сп претпварна 
станица и централна деппнија.  

Урпщпците ќе се утврдат вп 
физибилити студијата и 
анализата на трпщпци.  

2.6 
Санација на ппстпешки 

виспкпризишни деппнии и диви 
деппнии 

2018-2019 

МЖСПП и 
Медуппщтински 

пдбпр за 
управуваое сп 

птпад 

270,760 
Урпщпците ќе се утврдат вп 

физибилити студијата и 
анализата на трпщпци. 

2.7 

Санација на ппстпешки среднп  
ризишни деппнии и диви деппнии 

2018-2019 

МЖСПП 
Медуппщтински 

пдбпр за 
управуваое сп 

птпад 

162,240 
Урпщпците ќе се утврдат вп 
детална прпектна студија. 

3. Среднпрпчни мерки за перипд пд шест дп десет гпдини (2020-2024) 

3.1 

Прпверка на степенпт на 
имплементација на РПФП 

На секпи 
две гпдини 

МЖСПП и 
Медуппщтински 

пдбпр за 
управуваое сп 

птпад 

Не мпже да се 
пдреди 

Имплементација на сите 
дппплнителнп пптребни мерки, 
вп спгласнпст сп прпверката на 
степенпт на имплементација на 

РПФП 

3.2 

Изградба на деппниска ќелија В за 
пстатпци пд птпад 

2024 

МЖСПП и 
Медуппщтински 

пдбпр за 
управуваое сп 

птпад 

Ќе биде 
анализиранп 

Урпщпците ќе се утврдат вп 
физибилити студијата и 
анализата на трпщпци. 

4. Дплгпрпчни мерки за перипд ппдплг пд десет гпдини (-2042) 

4.1 

Реинвестираое–замена на 
ппремата за спбираое и 

претпварната станица 
2027 

Медуппщтински 
пдбпр за 

управуваое сп 
птпад 

2,126,352 
(ппрема за 
спбираое), 

400,000 
(претпварна 

станица) 

Урпщпците ќе се утврдат вп 
детална прпектна студија. 

4.2 
Реинвестираое – замена на 

ппремата за третман (ппстрпјка и 
механизација) 

2031 

Медуппщтински 
пдбпр за 

управуваое сп 
птпад 

4,143,828 
Урпщпците ќе се утврдат вп 
детална прпектна студија. 

4.3 

Реинвестираое–замена на 
ппремата за спбираое и 

претпварната станица 
2036 

Медуппщтински 
пдбпр за 

управуваое сп 
птпад 

2,126,352 
(ппрема за 
спбираое), 

400,000 
(претпварна 

станица) 

Урпщпците ќе се утврдат вп 
детална прпектна студија. 

4.4 

Изградба на деппниска ќелија C за 
пстатпци 

2032 

МЖСПП and 
Медуппщтински 

пдбпр за 
управуваое сп 

птпад 

Ќе биде 
анализиранп 

Урпщпците ќе се утврдат вп 
физибилити студијата и 
анализата на трпщпци. 
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Истп така, нацрт РПФП предлага сет пд индикатпри за мпнитпринг на негпвата 
имплементација, кпи се мерливи и пптврдливи. 
 

3.2 Предмет и главни цели на Планпт  
3.2.1 Предмет на РПФП 

Регипналнипт план за управуваое сп птпад (РПФП) е клушен елемент на регипналната 
пплитика, затпа щтп пбезбедува стратещка рамка кпја ќе му пвпзмпжи на Регипнпт, вп 
целина, брзп да напредува кпн примена на пппдржливи нашини за прпизвпдствп и 
упптреба на стпки, а пптпа да рециклира или прерабпти кплку щтп е мпжнп ппгплема 
вреднпст пд птпадпт щтп ќе се генерира. Истп така, Планпт има важна улпга вп 
идентификуваоетп на мпменталнипт капацитет на Регипнпт за управуваое сп птпадпт 
и ппставуваоетп на инфраструктурата за управуваое, кпја ќе треба да се развие за да 
се задпвплат идните пптреби. 

Целта на РПФП е да се преземат принципите и припритетите утврдени вп Наципналната 
стратегија и Наципналнипт план за управуваое сп птпад и истите да се развијат вп 
кпнцизна рамка, кпја ќе псигура дека регипнпт вп иднина ќе се движи кпн пдржливите 
практики.  
Регипналнипт план за управуваое сп птпад (РПФП): 

- ја претставува врската ппмеду наципналните цели и мпжнпстите за 
ппстигнуваое на истите на регипналнп и ппщтинскп нивп;  

- пвпзмпжува кпристеое на лпкалните преднпсти на Регипнпт, сп цел да се 
ппстигнат наципналните цели за целипт регипн;  

- претставува стратегија за управуваое сп птпадпт, синхрпнизирана на нивп на 
сите ппщтини кпи му припадаат на Регипнпт;  

- пвпзмпжува надпмест на недпстатпците пд една дп друга ппщтина вп Регипнпт;  
- мпже да дпведе дп стратегија за управуваое сп птпад щтп не мпже да се 

администрира или финансира пд една единствена ппщтина. 

 

Планпт е вп спгласнпст сп пдредбите пд Рамкпвната директива за птпад на 
Еврппската Кпмисија-WFD: 

Член 1 (защтита на живптната средина и шпвекпвптп здравје преку превенција или 
намалуваое на негативните влијанија пд спздаваоетп и управуваоетп сп птпадпт и 
преку намалуваое на целпкупните влијанија пд кпристеоетп на ресурси и 
ппдпбруваое на ефикаснпста на таквата упптреба),  
Член 4 (хиерархија на управуваое сп птпадпт),  

Член 13 (защтита на шпвешкптп здравје и живптната средина) и  
Член 16 (принципи на сампдпвплнпст и близина).  
Планпт ги испплнува задплжителните елементи за управуваое сп птпад, утврдени сп 
шлен 28 (3) и дппплнителните елементи кпи мпжат да бидат спдржани вп Планпт, 

утврдени вп шлен 28 (4). 

 
3.2.2 Визија, главни и ппсебни цели 

Впден пд Еврппската и Наципналната пплитика, РПФП ја има следната визија и цели: 
Визија и главни цели  
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Визија: Да пбезбеди регипнална планска рамка за пдржливп управуваое сп птпадпт и 
за прерабптка на ресурси, преку развиваое на интегриран систем за управуваое сп 
птпадпт, сп следните главни цели: 

Цел A: Минимизираое на негативните влијанија врз живптната средина и здравјетп на 
лудетп предизвикани пд генерираоетп и управуваоетп сп птпадпт и намалуваое на 
целпкупните влијанија пд упптреба на ресурси. 
Цел Б: Минимизираое на негативните спцијални и екпнпмски влијанија и згплемуваое 
на спцијалните и екпнпмските мпжнпсти. 

Цел В: Фспгласенпст сп правните бараоа, цели, принципи и пплитики утврдени вп 
Еврппската и Наципналната правна и регулатпрна рамка 
Ппсебни цели  
Цели за заштита на живптната средина и чпвечкптп здравје (главна цел A) 

 Защтита и ппдпбруваое на услпвите за живпт на населениетп; 

 Защтита и унапредуваое на биплпщката разнпвиднпст и прирпднптп 
наследствп; 

 Защтита и унапредуваое на квалитетпт на впдата; 

 Защтита и унапредуваое на квалитетпт, кплишините и функциите на ппшвите; 

 Ппдпбруваое на квалитетпт на впздухпт и намалуваое на емисиите на 
стакленишки гаспви; 

 Защтита на материјалните дпбра; 

 Защтита и унапредуваое на културнптп наследствп; 

 Зашувуваое на карактеристиките на пределпт и защтита на пределпт секаде, а 
пспбенп вп засегнатата пбласт; 

 Пдржливп кпристеое на земјищтетп и други ресурси. 

Спцип-екпнпмски цели (главна цел Б) 

 Ппдгптпвка на кампаои за ппдигнуваое на јавната свест и згплемуваое на 
вклушенпста на јавнпста; 

 Ппдпбруваое на системпт за спбираое на птпадпт и минимизираое на 
влијанијата пд лпкалнипт трансппрт; 

 Мпжнпсти за врабптуваое; 

 Етаблираое систем за управуваое сп птпад вп рамнптежа сп екпнпмските 
ресурси на ппщтествптп. 

Правни и регулатпрни цели (главна цел В) 
Вп спгласнпст сп ЕФ и наципналнптп закпнпдавствп за птпад, пплитиката и принципите-
ппстигнуваое на целите за управуваое сп птпадпт вп пднпс на кплишествптп на 
спздаден птпад, спбираое, инфраструктура за рециклираое, ефикаснпст вп пднпс на 
пренаспшуваое на птпадпт кпј треба да заврщи на деппнија и искпристуваое за други 
намени, пбнпвуваое на енергија, наплата на трпщпците, санација на ппстпјните 
ппщтински и диви деппнии и свеста за живптната средина. Планпт ги зема предвид: 

 Хиерархијата за управуваое сп птпад; 

 Најдпбри практишни екплпщки ппции за сите фракции на птпад; 

 Принциппт на регипнална сампстпјнпст; 

 Принциппт на близина; 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH - BT Engineering Ltd                                                  30 пд 260 

 Правни бараоа, цели, принципи и пплитики, утврдени сп ЕФ и наципналнптп 
закпнпдавствп и пплитиките, сп цел да се дпстигнат и надминат ппстпешките 
цели. 

Регипналнипт  план за управуваое сп птпад се заснпва на хиерархијата за управуваое 
сп птпад, кпја ја истакнува пптребата за избегнуваое на праксата за птстрануваоетп на 
птпадпт на деппнија и ппттикнуваое на превенција, ппдгптпвка за ппвтпрна упптреба, 
рециклираое и други видпви прерабптка. Пснпвнп за ппстигнуваое на пвие цели е 
истите да се преппзнаат и прифатат пд сите групи вп ппщтествптп, какп спздаваши на 
птпад, какп и нивната пдгпвпрнпст за ппддрщка и усвпјуваое на пппдржливи практики 
за управуваое сп птпад, какп вп дпмащни услпви, така и на рабпта. Безуслпвнп е дека 
перцепцијата/сфаќаоетп за птпадпт какп несакан, нп неппхпден нус-прпизвпд треба да 
се прпмени, сп признаваое на негпвипт пптенцијал какп ресурс. 

РПФП се темели на следните стплбпви: 
 Живптна средина  

Системпт за управуваое сп птпадпт ќе се темели на интегриран пристап на 
сампрегулираое, регулираое и кпнтрпла. Пренесуваое на прпблемпт преку 
медиумите вп живптната средина-впздух, земја и впда-мпра да се избегнува. 
Прифаќаоетп на надпместпците за кприсниците треба да се разгледува вп кпрелација 
сп примената на принциппт „загадувашпт плаќа“. 

 Екпнпмски 

Системпт за управуваое сп птпад ќе се развива на нашин щтп нема да гп пгранишува 
населениетп, непптребнп. Системпт за птпад ќе биде разрабптен на нашин щтп ќе 
пвпзмпжи негпва рамнптежа сп екпнпмските ресурси на ппщтествптп. Системпт треба 
да гп плесни и псигура спбираоетп, третманпт и птстрануваоетп на птпадпт, заради 
ппстигнуваое на ппсакуваните нивпа на хигиена и естетика, вп рамките на капацитетпт 
за плаќаое кај разлишните екпнпмски прпфили на луде.  

 Институципнален 

Дплжнпстите и пдгпвпрнпстите на ппщтинските и приватните институции и кпмпании, 
вклушени вп активнпстите ппврзани сп птпадпт мпра да бидат јаснп дефинирани и 
кппрдинирани. Регипналнптп планираое на управуваоетп сп птпадпт е предуслпв за 
ефикаснп управуваое и мпра перипдишнп да се пценува и ревидира. Прибираоетп 
инфпрмации и размена на истите, ппмеду разлишните институции за управуваое сп 
птпад, мпра да се ппдпбри за да се плесни прпцеспт на дпнесуваое пдлуки. 

 Спцијален 
Сите заинтересирани страни, ушесници вп системпт за управуваое сп птпад, треба да ја 
прифатат избраната стратегија и сите нејзини кпмппненти вп нивната институципнална, 
правна и финансиска рамка. Пва вклушува и ппдгптвенпст да се усвпјат директни 
трпщпци за кприсниците и ппдпбруваое на регулативата за птпад щтп има влијание врз 
ставпвите/пднесуваоетп на засегнатите страни.  

Регипналните цели и задаши вп врска сп управуваоетп сп птпадпт се пснпва за 
ппставуваое на регипнален интегриран систем за управуваое сп птпад. 
При утврдуваое на целите треба да се земат предвид следните пращаоа: 

 Секпја цел мпже да има еден или ппвеќе специфишни цели; 
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 Специфишните цели на регипналнп нивп мпра да бидат барем исти сп пние 
ппставени на наципналнп нивп; 

 Наципналната стратегија за управуваое сп птпад (2008-2020) и Наципналнипт 
план за управуваое сп птпад (2009-2015) се усвпени вп 2008, пднпснп 2009 
гпдина.  

Целите и индикатприте на Планпт се прикажани вп следната табела.  
Уабела 3 Цели на Планпт за управуваое сп птпад и индикатпри сппред хиерархијата за 
управуваое сп птпад 

Цел Специфична цел Индикатпри 

Превенција и 
минимизација на 
птпад 

-Впсппставуваое врска ппмеду екпнпмскипт 
развпј и влијанијата врз живптната средина 
пд генерираоетп птпад; 

-Намалуваое на щтетните влијанија врз 
живптната средина; 

-Намалуваое и замена на ппасните 
материи; 

-Пптимизација на кплишината на пакуваое 
пп спакуван прпизвпд;  

-Ппттикнуваое/прпмпција на ппвтпрна 
упптреба; 

-Ппдигнуваое на јавната свест и щиреое на 
најдпбрите практики; 

-Интеграција на принципите за пдржлива 
пптрпщувашка и намалуваое на 
материјалите вп секпјдневнптп пднесуваое 
кај пптрпщувашите. 

-Кплишина на птпад пп единица  
БДП/БДВ (kg/€); 

-Брпј на настани за ппдигнуваое 
на јавната свест и прпцент пд 
населениетп вклушенп вп 
истражуваоетп за разлишни 
аспекти ппврзани сп птпадпт и 
превенција; 

-За ппвтпрна упптреба: брпј и 
прихпд на прганизациите за 
ппвтпрна упптреба на 
материјалите; брпј на прпдадени 
веќе кпристени (second hand) 
прпизвпди. 

Спбираое на 
кпмунален птпад пд 
ппштините (услуги 
и степен на 
ппкриенпст) 

-Пбезбедуваое спбираое и трансппртни 
услуги за гплем брпј спздаваши на птпад-
ппставуваое на системи за ппкриваое на 
целата ппврщина на спздавашите на птпад;  

-Згплемуваое на кплишествптп на спбран 
птпад пд пакуваое. Имплементација на 
систем за пдвпенп спбираое за материјали 
ппгпдни за рециклираое за да се пбезбеди 
пстваруваое на закпнските цели вп врска сп 
птпадпт пд пакуваое. 

 

-Прпцент на население ппврзанп 
сп услугите за спбираое, вкупнп 
и ппсебнп вп урбани или рурални 
пбласти; 

-Прпцент на население ппврзанп 
сп услугите за пдвпенп спбираое 
(зелен птпад, материјали 
ппгпдни за рециклираое, ПЕЕП, 
пргански птпад, итн.), вкупнп и 
ппсебнп вп урбани, рурални 
пбласти; 

-Вкупнп спбран птпад пд 
ппщтините (t/rпдина); 

-Пдвпенп спбран зелен птпад 
(t/rпдина); 

-Пдвпенп спбран кпмерцијален 
птпад (t/rпдина); 

-Пдвпенп спбран рециклабилен 
птпад (t/rпдина); 

-Пбезбедени кпнтејнери сп 
сппдветна гплемина за спбираое 
птпад (m

3
/жител x гпдина); 

-Брпј и пбем на кпнтејнери за 
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спбираое на мещан птпад (m
3
); 

-Брпј и гплемина на кпнтејнери за 
пдвпенп спбираое на птпад (m

3
); 

-Брпј и капацитет на впзилата за 
спбираое птпад (брпј и m

3
); 

-Брпј и капацитет на 
кпмпресирашки кпнтејнери (брпј 
и m

3
). 

Рециклираое и 
прерабптка на 
птпад 

-Искпристуваое на сите технишки и 
екпнпмски мпжнпсти за прерабптка на 
птпадпт; 

-Развпј на активнпсти за прерабптка на 
материјали и пбнпвуваое енергија; 

-Ппдпбруваое на степенпт на ппвтпрна 
упптреба на пакуваоата и мпжнпста за 
рециклираое; 

-Пптимизираое на кплишините на пакуваое 
пп спакуван прпизвпд; 

-Пптимизација на прпграми за прерабптка 
на материјалите; 

-Ппставуваое и пптимизација на прпграми 
за ппвтпрнп искпристуваое на птпад пд 
пакуваое вп вид на енергија (пнаму каде 
прерабптката на материјалите не е 
„извпдлива“) 

-Да се прпмпвира третман на птпадпт за да 
се пбезбеди раципналнп управуваое сп 
живптната средина. 

-Вкупнп население вп засегнатите 
населби (жител * 1000);  

-Стапка на рециклираое на 
хартија (% и t/гпдищнп);  

-Стапка на рециклираое на 
пластика (% и t/гпдищнп);  

-Стапка на рециклираое на 
стаклп (% и t/гпдищнп);  

-Стапка на рециклираое на метал 
(% и t/гпдищнп);  

-Стапка на рециклираое на дрвп 
(% и t/гпдищнп);  

-Брпј и капацитет на ппстрпјките 
за спртираое (брпј и капацитет);  

-Вкупнп рециклираое (% и 
t/гпдищнп);  

-Вкупна прерабптка (% и 
t/гпдищнп). 

Птстрануваое на 
птпадпт, 
вклучувајќи и 
минимизираое на 
бипразградливпт 
птпад 

-Намалуваое на кплишините на 
бипразградлив птпад кпј заврщува на 
деппнија; 

-Изградба на пбјекти за кпнешнп 
птстрануваое на птпадпт целпснп вп 
спгласнпст сп сп ЕФ стандардите. 

-Вкупнп население вп засегнатите 
населби (жител * 1000); 

-Кплишина на птстранет птпад на 
кпмпатибилни деппнии 
(t/гпдина); 

-Брпј и капацитет на деппнии, 
успгласени сп ЕФ стандардите; 

-Вкупна стапка на пренаспшен 
бипразградлив птпад, кпј не се 
птстранува на деппнии (% и 
t/гпдина); 

-Кплишина на бипразградлив 
птпад пренаспшен преку 
дпмащнп кпмппстираое (% и 
t/гпдина). 

Ппсебни видпви 
птпад 

Пдвпенп спбираое на птпадпт и 
впсппставуваое инфраструктура за 
управуваое сп ппсебните видпви птпад 

-Вкупна кплишина на спбран 
птпад пп жител *t/жител]*; 

 -Кплишина на ПЕЕП, наменет за 
ппвтпрна упптреба/рециклиран 
[%]*; 

-Вкупна кплишина на спбран 
градежен птпада пп жител 
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[t/жител]; 

-Кплишина на градежен птпад 
наменет за ппвтпрна 
упптреба/рециклиран *%+; 

-Вкупна кплишина на спбрани 
птпадни масла пп жител 
[t/жител]*; 

-Кплишина на птпадни масла 
наменети за ппвтпрна 
упптреба/рециклиран [%]*; 

-Вкупна кплишина на спбрани 
птпадни материи пп жител 
[t/жител]*; 

-Кплишина на птпадни батерии 
ппдгптвени за ппвтпрна 
упптреба/рециклирани *%+*; 

-Вкупна кплишина на спбрани 
искпристени впзила пп жител 
[t/жител]*; 

-Брпј на искпристени впзила 
наменети за ппвтпрна 
упптреба/рециклираое [%]. 

Затвпраое, 
санација и 
ппнатампшна 
грижа за 
ппштинските и 
диви деппнии 

Затвпраое и санација на дивите деппнии. 
Дп декември 2017 гпдина, сите виспкп 
ризишни загадени лпкации ќе бидат  
управувани или над нив ќе се спрпведе 
санација. Ќе се развие временска рамка сп 
кпја ќе бидат ппфатени управуваоетп или 
санацијата на пстанатите лпкации. 

-Вкупнп население вп засегнатите 
населби (жител*1000); 

-Брпј и гплемина на санирани 
урбани деппнии (брпј и m

3
). 

Урпшпци за 
прерабптка 

Да се згплеми наплатата на трпщпците, да 
се ппттикне ефективнпст на трпщпците и да 
се пбезбеди екпнпмска стабилнпст и 
дпстапнпст. „Пбезбедуваое прптпк на 
прихпди за да се ппкријат сите трпщпци за 
изврщените услуги пбезбедени сп ппстепен 
развпј на системпт за управуваое сп птпад 
(НПФП 2009-2015)“. 

-Прпсешен трпщпк пп спбран 
цврст кпмунален птпад (€/t); 

-Прпсешен трпщпк за третиран 
цврст кпмунален птпад (€/t); 

-Урпщпци за управуваое сп птпад 
пп жител (€/жител). 

 

Пбука и 
ппдигнуваое на 
јавната свест 

 

Целта е едукација, прпмена на 
пднесуваоетп и прпмпција на најдпбрата 
пракса. Намалуваое на кплишината на 
спздаденипт птпад, и пд дпмаќинствата и пд 
бизнис сектпрпт, е највиспк припритет. Пва 
ќе бара пд лудетп да се прпмени нашинпт на 
кпј тие се пднесуваат вп пднпс на птпадните 
материјали кпи ги спздаваат. Пва ќе се 
ппстигне преку развпј на регипнален план за 
прпмена на пднесуваоетп. 

-Брпј на настани за ппдигнуваое 
на свеста вп врска сп живптната 
средина и прпцент на ппфатенп 
население; 

-Ппкриенпст на заппшнатите 
кампаои за живптна средина. 
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3.3 Кпрелација на целите на РПФП сп целите на други наципнални релевантни 
стратегии, планпви и прпграми  

Правната пснпва за израбптка на Регипналнипт план за управуваое сп птпад 
прпизлегува пд шлен 18-а пд Закпнпт за управуваое сп птпад. РПФП треба да гп дпнесат 
спветите на ппщтините и истипт е сп важнпст за перипд пд десет гпдини. 
Медуппщтинскипт пдбпр за управуваое сп птпад мпже да предлпжи измени и 
дппплнуваоа на РПФП, дпкплку е пптребнп, на секпи две гпдини. 
 

РПФП пбезбедува инфпрмации за спстпјбата на живптната средина вп разгледуванипт 
регипн, заеднп сп спцип-екпнпмски ппис. Ппкрај тпа, Планпт пбезбедува ппис и пцена 
на текпвната спстпјба вп управуваоетп сп птпадпт вп Регипнпт, анализа на слабпстите 
на ппстпјнипт систем за управуваое сп птпад, прпекциите за спздаваое на птпадпт и 
технишки ппции за интегриранп управуваое сп птпад, анализа на предлпжените 
сценарија, какп и мерки за намалуваое на нивптп на негативнптп влијание врз 
живптната средина и здравјетп на лудетп. За пптребите на пваа задаша, анализирани се 
гплем брпј наципнални планпви, прпграми и стратегии пд разлишни сектпри и нивните 
главни цели. Вп следната табела даден е преглед на главните цели на пвие клушни 
дпкументи за планираое, нивната кпрелација сп целите на РПФП, какп и сп 
активнпстите кпи би мпжеле да пбезбедат спрпведуваое на РПФП. 

 

Вп Прилпг 2 пд пвпј дпкумент презентирана е дппплнителна анализа и кпрелација на 
целите на РПФП сп целите на другите наципнални планпви, прпграми и стратегии, цели 
на Директивите на ЕФ, какп и пбврските кпи прпизлегуваат пд некпи релевантни 
медунарпдни кпнвенции. 
Уабела 4 Кпрелација на целите на РПФП сп целите на други наципнални релевантни стратегии, 
планпви и прпграми 

Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

Наципнална 
стратегија за 

управуваое сп 
птпад (2008-2020) 

Клушни цели на пваа Стратегија се: 

-Фспгласенпст на закпнпдавствптп за 
управуваое сп птпад сп пплитиката 
на заедницата и бараоата на 
екпнпмскптп ппкружуваое за 
спрабптка;  

-Впсппставуваое на ефективна 
институципнална и прганизаципна 
ппставенпст вп сите фази на 
реализацијата на нпвипт интегриран 
систем за управуваое сп птпадпт (на 
лпкалнп и наципналнп нивп); 

-Зајакнуваое на шпвешките ресурси и 
капацитети вп јавнипт и вп 
приватнипт сектпр; 

-Впведуваое на стабилни 

Клушните цели на РПФП се вп спгласнпст 
сп целите на НСФП.  

Цели на РПФП: 

-Ппнатампщнп успгласуваое на 
наципналнптп сп закпнпдавствптп на ЕФ; 

-Кампаои за ппдигнуваое на јавната 
свест и згплеменп ушествп на јавнпста вп 
прпцеспт на дпнесуваое на пдлуки; 

-Впведуваое на мпдерен интегриран 
систем за управуваое сп птпадпт, врз 
пснпва на хиерархијата за управуваое сп 
птпад, истакнувајќи ја пптребата за 
придвижуваое на практиките ппдалеку 
пд праксата за птстрануваое на деппнија 
и прпмпвираое/ппттикнуваое на 
превенција, ппдгптпвка за ппвтпрна 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

финансиски ресурси и сппдветни 
екпнпмски механизми за 
пбезбедуваое на целпснп 
ппкриваое на трпщпците за 
пдржуваое на интегриранипт систем 
за управуваое сп  птпадпт вп  
спгласнпст сп  принциппт 
„загадувашпт плаќа“ и сп 
максималните ефекти вп врска сп 
инвестициите и сп активнпстите на 
рабптеоетп; 

-Ппдигнуваое на јавната свеста; 

-Впсппставуваое и пдржуваое на 
систем за спбираое 
ппдатпци/инфпрмативен систем сп 
ппдатпци за извприте, прирпдата, 
кплишествата, инфпрмации за 
капацитетите за прерабптка, 
рециклираое и кпристеое на 
енергија пд разлишните видпви 
птпад, какп и за инфпрмации за 
капацитетите за птстрануваое на 
птпадпт; 

-Впведуваое на мпдерен систем за 
управуваое сп птпад; 

-Примена на ефикасни и исплатливи 
техники за спбираое, трансппрт, 
пдвпјуваое и третман/прерабптка на 
пдвпените фракции на птпадпт преку 
ушествп на приватнипт сектпр, сп цел 
да се ппстигне стапка пд 100% на 
спбираое на птпадпт и пптималнп 
нивп на искпристуваое на 
материјалите/енергијата пд 
кприсните кпмппненти на птпадпт; 

-Впведуваое на деппнии за ппасен и 
за неппасен птпад и други 
капацитети за деппнираое на 
птпадпт, вп спгласнпст сп еврппските 
стандарди; 

-Ппстепенп затвпраое и/или 
рекпнструкција на ппстпјните 
кпмунални деппнии и/или 
индустриски екплпщки жарищта. 

упптреба, рециклираое и друг вид 
прерабптка; 

-Впведуваое на систем за пдвпенп 
спбираое на птпад; 

-Затвпраое, санација и грижа пп 
затвпраоетп на ппщтинските и дивите 
деппнии. 

Планпт презентира некплку сценарија, 
заеднп сп технишкп пбјаснуваое на 
прпцесите за управуваое сп птпад. 
Сценариптп Т3b вклушува: 

-Спбираое: систем за спбираое вп две 
канти (канта за птпад ппгпден за 
рециклираое и канта за мещан птпад); 
спбирни места; пдвпенп спбираое на 
зелен птпад; 

-Уретман на канта кпја спдржи птпад кпј 
мпже да се рециклира: MRF (Инсталација 
за прерабптка на материјали); 

-Уретман на кантата сп пстатпци пд 
птпад: MBS (механишкп-биплпщка 
стабилизација); 

-Уретман на зелен птпад: кпмппстираое 
вп бразди–птвпренп кпмппстираое; 

-Уретман на извпрпт: Дпмащнп 
кпмппстираое; 

-Прпизвпди: кпмппст и материјали 
ппгпдни за рециклираое; 

-Деппнија: пстатпци пд MRF и 
бипстабилизација на кантата за пстатпци 
пд птпад. 

Наципнален план за 
управуваое сп 

Главни цели на Наципналнипт план 
за управуваое сп птпад се: 

Целите на РПФП се успгласени сп 
главните цели на НПФП.  
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

птпад (2009-2015) -Ппнатампщнп успгласуваое сп 
acquis communautaire; 

-Впсппставуваое на ефикасна 
институципнална и прганизациска 
рамка вп сите фази на 
имплементација на нпвипт 
интегриран систем за управуваое сп 
птпад; 

-стабилни финансиски ресурси и 
сппдветни стимулативни екпнпмски 
механизми за да се пбезбеди 
дпвплен и сигурен прилив на 
средства, сп цел да се ппкријат 
целпсните трпщпци на 
пбезбедуваое на интегрален систем 
за управуваое сп птпад вп 
спгласнпст сп принциппт 
„загадувашпт плаќа“ и да се 
пвпзмпжат максимални ефекти при 
инвестициските и пперативните 
активнпсти; 

-Пбезбедуваое на текпви на 
прихпди за изврщуваое на услугите 
щтп ќе ги пбезбедува ппстапнп 
развиванипт систем за управуваое 
сп птпадпт; 

-Ппделба на пбврските, задашите, 
пдгпвпрнпстите и прганизациски 
рефпрми, зајакнуваое на 
капацитетите и свеснпста на сите 
заинтересирани страни/ушесници вп 
сектпрпт за управуваое сп птпад; 

-Намалуваое на влијанијата врз 
живптната средина преку 
впсппставуваое на мрежа на 
инсталации/технишка 
инфраструктура за управуваое сп 
птпад; 

-Разбираое на прпблемите сп 
птпадпт и улпгата на сите  ушесници/ 
заинтересирани страни и неизбежни 
прпмени-пплитишки/структурни, 
ушествп на јавнпста и ппддрщка на 
прпектите за управуваое сп птпад; 

-Впведуваое на деппнии за инертен, 
ппасен и неппасен птпад и други 
ппстрпјки за финалнп птстрануваое 

Визија на РПФП: Да пбезбеди 
регипналнп планска рамка за пдржливп 
управуваое сп птпадпт и за прерабптка 
на ресурси преку развиваое на 
интегриран систем за управуваое сп 
птпадпт, сп следните цели: 

A: Минимизираое на негативните 
влијанија врз живптната средина и 
здравјетп на лудетп пд генерираоетп и 
управуваоетп сп птпад и намалуваое на 
целпкупните влијанија пд упптреба на 
ресурси. 

Б: Минимизираое на негативните 
спцијални и екпнпмски влијанија и 
згплемуваое/максимизираое на 
спцијалните и екпнпмските мпжнпсти. 

В: Фспгласенпст сп правните бараоа, 
цели, принципи и пплитики утврдени вп 
Еврппската и Наципналната правна и 
регулатпрна рамка. 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

на птпадпт, вп спгласнпст сп 
еврппските стандарди, 
пбезбедувајќи ппмалку ппасни 
материи вп птстранетите пстатпци пд 
птпад, кпи не смеат да претставуваат 
нпви пптпваруваоа врз живптната 
средина; 

-Ппстепенп затвпраое и/или 
санација на ппщтинските деппнии 
и/или индустриските жарищта; 

-Впсппставуваое на инвентар за 
деппнии и за други пптпваруваоа 
врз живптната средина щтп ќе 
спдржи инфпрмации за прпценетите 
ризици и влијанијата врз живптната 
средина.  

План за управуваое 
сп птпад пд 

електрична и 
електрпнска ппрема 

на Република 
Македпнија, сп 

физибилити студија  

Целта на впсппставуваоетп на 
системпт за управуваое сп птпадна 
ппрема вп земјата е да се ппстигнат 
целите на Директивата за птпад пд 
електришна и електрпнска ппрема- 
ПЕЕП, вп пднпс на кплишините на 
пдделнп спбрана птпадна ппрема и 
кплишините за ппвтпрна упптреба, 
прерабптка и рециклираое на 
птпадна ппрема вп перипдпт дп 
крајпт на 2016 гпдина. 

РПФП ги презентира специфишните цели 
за ПЕЕП, утврдени сп Директивата за 
птпад пд електришна и електрпнска 
ппрема (2012/19/EU). Сппдветните цели 
се прппищани сп наципналнипт Закпн за 
електришна и електрпнска ппрема и 
птпад пд електришна и електрпнска 
ппрема (ЗЕЕППЕЕП) кпи треба да се 
ппстигнат дп 2020 гпдина. 

Зеленипт птпад и ПЕЕП ќе се спбираат 
пдвпенп. Вп слушај пдредени ппщтини да 
се премали да прганизираат пдделнп 
спбираое, мпже да се предлпжат две 
ппции: 

-спбираоетп да се спрпведува еднащ 
неделнп или на две недели сп ист, 
пбишен, камипн за птпад и да се 
трансппртира дп најблиската ппстрпјка 
за третман; и 

-да се пренесе пваа услуга на ппщтините, 
пдгпвпрни за рабптеоетп на MRF. 

Ппстпи мпжнпст за ппвтпрна упптреба 
или размена, пспбенп за материјали, 
какп щтп е ПЕЕП, вп центри за пплпвна 
(веќе кпристена) ппрема. Спбирните 
места мпжат, истп така, да впсппстават 
центри за ппвтпрна упптреба, пспбенп за 
ПЕЕП.  

Прпстпрен План на 
Република 

Пснпвни цели на Прпстпрнипт план 
се: 

Главната цел на РПФП е да се пбезбеди 
регипналнп рамка за планираое на 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

Македпнија (2002-
2020) 

-Згплемуваое на врабптенпста и 
ппстпјанп ппдпбруваое на 
материјалните, културните, 
ппщтествените и другите услпви за 
живпт и рабптата на граданите, 
задпвплуваое на пптребите и 
јакнеое на материјалната и 
спцијалната сигурнпст на 
населениетп; 

-Пстваруваое на ппрамнпмерен 
регипнален развпј, сп ппбрз развпј 
на стппански недпвплнп развиените 
пбласти; 

-Кпристеое на деппнискипт и 
бипгаспт и рециклираоетп какп 
нашин на защтедуваое на сурпвини, 
прирпдни ресурси и енергија; 

-Урансппртен систем сп минимални 
щтетни влијанија на трансппртпт врз 
живптната средина; 

-Фтврдуваое на прпграмски 
индикатпри и мпнитпринг за 
следеое на здравствената спстпјба 
на населениетп, вп релација сп 
квалитетпт на средината; 

-Зашувуваое и защтита на сите 
прпстпри (места) сп исклушиви и 
неппвтпрливи прирпдни вреднпсти 
пд знашеое за наушната, културнп-
пбразпвната, впспитната, 
рекреативната и други функции.  

Цели ппврзани сп птпадпт: 

-Првата пперативна фаза предвидува 
реализација на регипнална деппнија 
за зпна Штип-Кпшани (лпкација на 
деппнијата: 4 килпметри југпзападнп 
пд Штип), дпдека вп втпрата фаза-
пперативна фаза, регипнална 
деппнија за зпна Пшиоа-Крива Река 
(ппщирпкптп ппдрашје пп дплжината 
на регипналнипт пат 209, на главнипт 
пат ппмеду М-2 и железнишката пруга 
е најсппдветнп). 

Пдредени щирпки пбласти бараат 
дппплнителни теренски 
истражуваоа, сп цел да се утврдат 
микрплпкации за регипнални 

пдржливптп управуваое сп птпадпт и за 
прерабптка на ресурси преку развпј на 
интегриран систем за управуваое сп 
птпад. 

РПФП се заснпва на хиерархијата за 
управуваое сп птпад. Хиерархијата ја 
нагласува пптребата за придвижуваое 
на практиките за управуваое сп птпад 
ппдалеку пд птстрануваое на деппнија и 
ппттикнуваое на превенцијата, 
ппдгптпвка за ппвтпрна упптреба, 
рециклираое и друг вид прерабптка. Пд 
фундаменталнп знашеое за 
ппстигнуваое на пвие цели е 
признаваое и прифаќаое пд страна на 
сите целни групи на ппщтествптп, какп 
прпизвпдители на птпад, на нивната 
пдгпвпрнпст да се ппддржат и усвпјат 
пдржливи практики за управуваое сп 
птпад, какп вп дпмащни услпви, така и 
на рабпта. 

Сп впведуваоетп на нпвите технплпгии, 
какп и мерки за намалуваое и 
минимизираое на негативните влијанија 
врз живптната средина, се пшекува дека 
нивптп на загадуваое на живптната 
средина пд сегащнптп управуваое сп 
птпадпт ќе се намали, сп щтп ппзитивнп 
ќе се влијае врз здравјетп на лудетп и 
услпвите за живпт. Ппкрај тпа, ќе бидат 
дпстапни нпви мпжнпсти за 
врабптуваое. 

Сепак, не е целта на РПФП да 
идентификува специфишна лпкација за 
идната ппщтинска деппнија, туку да се 
пбезбедат инфпрмации и упатства за 
идните прпцеси на управуваое сп 
птпадпт, мпжни ппции за третман на 
птпад, какп и акципнен план за 
преземаое ппнатампщни шекпри сп цел 
да се испплнат наципналните и бараоата 
на ЕФ. 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

санитарни деппнии. 

-Сп регипналнптп деппнираое, 
ппкрај реализацијата на деппниите 
сп сите придружни пбјекти, 
неппхпднп е фпрмираое на 
единствен систем за прифаќаое и 
трансппрт на птпадпт на нивп на 
регипн, ппщтина и населенп местп, 
регулиран сп закпн. 

-Сепарираоетп на птпадпт треба да 
биде пракса вп сите средини каде тпј 
се прпдуцира (хартија, стаклп, 
пластика, гуми, алуминиум, бакар, 
пластика, текстил, јалпвина пд 
кптлари, градежен щут и др.) щтп 
укажува на неппхпден пред-третман 
на ппсебните видпви птпад на 
местптп на настануваоетп заради 
ппеднпставуваоетп на прпцеспт на 
птстрануваое на регипналните 
деппнии.  

-Иднипт развпј на рециклираоетп на 
птпадпт, ппкрај на лпкалнп нивп, се 
ппстигнува и вп приватнипт сектпр. 

Прпграма за развпј 
на Истпчен плански 
регипн (2009-2013) 

Главните цели на пваа прпграма се:  

-Екпнпмскипт ппраст/развпј ппгплем 
пд пнпј на земјата какп целина;  

-Изградба на мпдерна 
инфраструктура пд медунарпднп 
знашеое, сп ппддрщка на 
наципналните и еврппските 
фпндпви;  

-Защтита на живптната средина вп 
Регипнпт;  

-Ппдпбар живпт вп Регипнпт преку 
искпристуваое на мпжнпстите за 
рурален развпј и туризам;  

-Ппдпбруваое на квалитетпт на 
живптпт вп Регипнпт преку развпј на 
спцијалната инфраструктура и 
услугите. 

Спрпведуваоетп на РПФП ќе придпнесе 
за испплнуваое на некпи пд целите на 
Прпграмата за регипнален развпј, 
пднпснп: 

-Впсппставуваое на нпв, мпдерен систем 
за интегриранп управуваое сп птпад,  

-Имплементација на мерки кпи ќе 
придпнесат кпн защтитата на живптната 
средина вп Регипнпт;  

-Нпви мпжнпсти за врабптуваое;  

-Ппдигнуваое на јавната свест за 
управуваое сп птпадпт. 

Наципнален план за 
заштита на 

амбиентален впздух 
вп РМ (2013-2018) 

Наципналнипт план за защтита на 
квалитетпт на впздухпт ппставува 
мерки за ппдпбруваое на квалитетпт 
на впздухпт на целата теритприја на 
земјата. Планпт е впдешки дпкумент 

Една пд главните цели на Планпт е 
минимизираое на негативните влијанија 
врз и ппдпбруваое на квалитетпт на 
впздухпт, какп и намалуваое на 
емисиите на стакленишки гаспви. Сп 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

за сите идентификувани релевантни 
институции, задплжени за 
спрпведуваое на мерки наспшени 
кпн ппдпбруваое на квалитетпт на 
впздухпт на лпкалнп и глпбалнп 
нивп.  

Вп пбласта на управуваоетп сп 
птпадпт, пд аспект на защтита на 
впздухпт, пснпвната наципнална цел 
е да се впсппстави систем на 
сппдветнп управуваое сп сите 
видпви птпад, сп цел да се намали 
загадуваоетп на медиумите и 
пбластите на живптната средина 
преку набљудуваое/следеое на 
принципите за намалуваое на 
кплишествптп на спздаден птпад, 
рециклираое, ппвтпрна упптреба и 
негпвп кпристеое какп енергетски 
ресурс пред кпнешнптп 
птстрануваое. Сп цел да се намалат 
емисиите на стакленишки гаспви пд 
распадаоетп на птпадпт, усвпена е 
технплпгија за спбираое и 
спгпруваое на метан, така щтп 
метанпт пд деппнискипт гас би се 
претвпрал вп CO2.  

впведуваое на кпнцептпт на интегриран 
систем за управуваое сп птпадпт, кпј 
треба да биде екпнпмски и ппщтественп 
прифатлив, а пспбенп екплпщки 
ефикасен, ќе се намалат целпкупните 
пптпваруваоа на живптната средина пд 
управуваоетп сп птпад, какп вп пднпс на 
пптрпщувашката на ресурси (вклушувајќи 
енергија), така и вп пднпс на емисиите 
вп впздухпт, впдата и ппшвата. 

 

Стратегијата за 
развпј на 

енергетиката вп 
Република 

Македпнија за 
перипд 2008-2020, 
сп визија дп 2030 

гпдина 

Вп Стратегијата е ппставена цел, дп 
2020 гпдина, вп пднпс на 2006 
гпдина, да се:  

-Намали енергетската интензивнпст 
за минимум 30%,  

-Згплеми ушествптп на пбнпвливите 
извпри на енергија дп изнпс ппвиспк 
пд 20% пд вкупната пптрпщувашка на 
финална енергија,  

Главни цели: 

-Пдржуваое, ревитализација и 
мпдернизација на ппстпјната и 
изградба на нпва, спвремена 
инфраструктура за пптребите на 
прпизвпдствп и кпристеое на 
енергијата; 

-Ппдпбруваое на енергетската 
ефикаснпст вп прпизвпдствптп, 
пренпспт и кпристеоетп на 

Цели на РПФП ппврзани сп енергетика: 

-Активнпсти за пбнпвуваое  енергија; 

-Ппставуваое и пптимизација на 
прпграми за дпбиваое на енергија пд 
птпад пд пакуваое (пнаму каде 
прерабптката на материјалите не е 
„извпдлива“) 

Зафатенипт деппниски гас (пд 
префериранптп сценарип S3b) мпже да 
се кпристи за прпизвпдствп на енергија 
или да се гпри/пали ппд кпнтрплирани 
услпви за да се елиминира 
испуштаоетп на стакленичките 
гаспви вп атмпсферата. Вп текпт на 
првите 5-8 гпдини на рабптеоетп, 
деппнискипт гас ќе се гпри, бидејќи 
спздаденипт гас е кпличински мнпгу 
мал и недпвплнп квалитетен за 
прпизвпдствп на енергија. Откакп 
кпличината и квалитетпт на 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

енергијата; 

-Згплемуваое на кпристеоетп на 
прирпднипт гас; 

-Згплемуваое на кпристеоетп на 
пбнпвливите извпри на енергија, 

-Впсппставуваое на екпнпмска цена 
на енергијата, 

-Интегрираое на енергетскипт 
сектпр на Република Македпнија вп 
регипналнипт и еврппскипт пазар на 
електришна енергија и прирпден гас 
сп изградба на нпви кпнекции и сп 
успгласуваое на закпнпдавствптп сп 
ппстпјната правна регулатива на 
Еврппската унија за енергија, 
живптна средина, кпнкуренција и за 
пбнпвливи извпри на енергија. 

деппнискипт гас ќе се стабилизира, 
мпжат да се спрпведат сппдветни 
студии сп цел да се тестира 
пстварливпста на мпжнпста за 
инсталации за кпндиципнираое на 
деппниски гас и единица за 
истпвременп генерираое на тпплина и 
електрична енергија. 

Наципнална 
Стратегија за 

земјпделствп и 
рурален развпј 

2007-2013 (NARDS)  

 

Стратегијата ги дефинира 
стратещките правци за ппдпбруваое 
на земјпделствптп преку 
згплемуваое на кпнкурентнпста на 
сектпрпт сп ппдпбруваое на 
ефективнпста на клушните фактпри 
на прпизвпдствптп (земјищтетп, 
рабптата и капиталпт, хпризпнтална 
и вертикална интеграција, какп и 
ппдпбруваое на пплитиките за 
ппддрщка на земјпделствптп и 
мпдернизираое на индустријата за 
прерабптка).  

Мерките и активнпстите кпи се 
предвидени сп РПФП ќе придпнесе за 
защтита на живптната средина, щтп 
директнп или индиректнп ќе влијае на 
земјпделствптп и руралнипт развпј. 

Еден пд прпизвпдите кпи прпизлегуваат 
пд управуваоетп сп птпадпт сппред 
сценарип S3b е кпмппст (кпмппстираое 
е најпрактишнипт и лесен нашин за 
справуваое сп пргански птпад вп 
руралните средини). Упа е кпнтрплиранп 
разградуваое на пргански материјали, 
какп щтп лисја, граншиоа, трева, 
зеленшук и храна птпад). Без разлика 
дали кпмппстираоетп се врщи на самата 
лпкација, на местптп на спздаваое на 
птпад или вп гплема централна 
ппстрпјка, тпа ппмага да се задржи 
гплемата кплишина на пргански 
материјал пд деппниите и гп претвпра вп 
кприсен прпизвпд. Пвпј кпмппст мпже 
да се кпристи какп дубривп за 
земјпделски цели. 

Сп РПФП се преппрашува деппнијата да 
не се лпцира вп близина на земјищте кпе 
се кпристи за земјпделски цели.  

Наципнална 
стратегија за 

пдржлив развпј 

Пснпвни цели на Стратегијата се: 

-Развиваое сет на индикатпри за 
следеое на пдржливипт развпј и 

РПФП пбезбедува стратещка рамка кпја 
ќе му пвпзмпжи на Регипнпт вп целина 
брзп да се приентира кпн пппдржливи 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH - BT Engineering Ltd                                                42 пд 260 

Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

впсппставуваое на сеппфатен 
мпнитпринг и прпстпрнo заснпван 
инфпрмативен систем за живптната 
средина; 

-Ппддрщка, пхрабруваое и 
имплементација на алтернативни 
системи за защтита и унапредуваое 
на живптната средина; 

-Да се ппдигне јавната свест за 
живптната средина вп пднпс на 
пдржливипт развпј и да се 
идентификуваат екпнпмски и 
спцијални придпбивки пд 
пдгпвпрнптп пднесуваое кпн 
живптната средина вп секпјдневнипт 
живпт; 

-Да се интензивира фпкуспт на 
алтернативни извпри на енергија, 
кпи не се щтетни за живптната 
средина, развпјпт на екп-туризмпт и 
прпизвпдствптп на здрава храна;  

-Ппдпбруваое и прпщируваое на 
ппстпешкипт систем за спбираое на 
птпад;  

-Затвпраое на деппнии кпи не се 
успгласени сп бараоата на ЕФ; 

-Впсппставуваое на мпдерен 
регипнален систем за управуваое сп 
птпад. 

Впведуваое на управуваое сп 
птпад:  

Следејќи ги наспките на ЕФ за 
управуваое сп птпад, ќе се развие 
сппдветна закпнска рамка кпја ќе ги 
ппфаќа сите видпви птпад и ќе бидат 
развиени сите аспекти на 
управуваоетп сп птпад. Најважните 
цели се рециклираое и намалуваое 
на кплишествптп на спздаден птпад. 
Сп пва, се намалуваат ризиците и се 
задржуваат ресурсите.  

нашини на прпизвпдствп и кпнсумираое 
на стпки, а пптпа сп нивнп рециклираое 
да се дпбие кплку щтп е мпжнп ппгплема 
вреднпст пд спздаденипт птпад. 
Главната цел е да се пбезбеди рамка за 
регипналнп планираое и пдржливп 
управуваое сп птпадпт и за прерабптка 
на ресурси преку развиваое на 
интегриран систем за управуваое сп 
птпад. Какп щтп е наведенп вп РПФП, 
интегриранипт систем за управуваое сп 
птпад треба да биде пдржлив систем, кпј 
е екпнпмски и ппщтественп прифатлив и 
екплпщки ефикасен. 

Превенцијата и минимизираоетп на 
птпадпт е ппставена на врвпт на 
хиерархијата, бидејќи зашувува енергија 
и прирпдни ресурси, щтп е клуш за 
пдржлив развпј. Ппвтпрната упптреба и 
рециклираоетп на птпадпт ќе пвпзмпжат 
намалуваое на кплишествптп на 
искпристени прирпдни материјали и 
енергија. 

Превентивните мерки, истп така, се 
наспшени и кпн бизнис сектпрпт, 
пднпснп ппкрај кампаоите наспшени кпн 
ппщтата пппулација, и бизнис сектпрпт 
ќе биде едуциран вп пднпс на 
минимизираое на кплишините на птпад. 

Зафатенипт деппниски гас (пд 
префериранптп сценарип Т3b) мпже да 
се кпристи за прпизвпдствп на енергија 
или да се гпри ппд кпнтрплирани услпви 
сп цел да се елиминира испущтаоетп на 
стакленишките гаспви вп атмпсферата.  

Ппкрај тпа, мпже да се ппкрене 
иницијатива за стимулираое на бизниси 
за прпизвпдствп на кпмппст.  

Друга цел на РПФП е затвпраое, санација 
и грижа пп затвпраоетп на ппщтинските 
и диви деппнии. 

Наципнална 
стратегија за впди 

Главната цел на управуваоетп сп 
впдите е ппстигнуваое на 
интегриран и кппрдиниран режим на 
впдите на теритпријата на Република 
Македпнија. Пва вклушува не самп 

Целите на РПФП придпнесуваат кпн 
испплнуваоетп на целите пд 
Наципналната стратегија за впди. Уака, 
една пд главните цели на Планпт е да се 
минимизираат негативните влијанија врз 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

лпкација и изградба на системи за 
впда, нп, истп така, квантитативна и 
квалитативна спстпјба на впдата на 
нашин кпј најдпбрп пдгпвара на 
пдредена лпкација и пдреденп 
време. Главните цели кпи треба да 
се ппстигнат сп интегриранптп 
управуваое сп впдите вп Република 
Македпнија, меду другптп,  се: 

-Да се пбезбеди дпвплен квалитет на 
впдата за пиеое за јавнп 
снабдуваое;  

-Да се пбезбедат пптребни кплишини 
на впда сп сппдветен квалитет за 
разни кпмерцијални цели;  

-Да се ппстигне и да се зашува дпбар 
статус на впдата на ппврщинските и 
ппдземните впдни тела;   

-Фспгласуваое на мерките на 
управуваое сп впдите сп 
кприсниците на прпстпрпт пд 
другите сектпри. 

Целта на защтита на впдата е 
зашувуваое на здравјетп на лудетп и 
живптната средина, щтп вклушува 
пстваруваое и зашувуваое на дпбра 
спстпјба на впдата, спрешуваое на 
загадуваоетп на впдата, спрешуваое 
на хидрп-мпрфплпщки прпмени и 
преземаое мерки за ппдпбруваое 
на спстпјбата на впдата, пнаму каде 
е нарущена. 

квалитетпт на впдата и впдните ресурси, 
какп и защтита и унапредуваое на 
квалитетпт на впдата. Некпнтрплиранптп 
фрлаое на птпад претставува ризик пд 
кпнтаминација на ппврщинските и 
ппдземните впдни тела. 

РПФП идентификува пдредени пращаоа 
ппврзани сп влијаниетп врз живптната 
средина пд пдредени прпцеси за 
управуваое сп птпад:  

-Исцедпкпт пд кпмппстираоетп мпже да 
биде пптенцијална ппаснпст за 
ппврщински или ппдземни впди, акп 
истипт слушајнп/ненамернп е испущтен 
без третман. Заради тпа, сите прпцеси за 
кпмппстираое треба да се изведуваат на 
непрппустливи ппврщини. 

-Испущтаое на исцедпкпт, истп така, е 
мпжнп вп слушај на несппдветен 
трансппрт на птпадпт, при щтп ппстпи 
мпжнпст да се загадат атмпсферските 
впди. 

Пдвпенптп и прганизиранп спбираое на 
разлишен вид птпад за натампщнп 
ппстапуваое и предлпжената ппција за 
третман на птпад се дел пд ппциите за 
пдржливп и интегриранп управуваое сп 
птпад. Преземените мерки ќе 
придпнесат за намалуваое на 
директнптп или индиректнптп 
загадуваое на ппврщинските и 
ппдземните впди. 

Наципнална 
стратегија за 

Механизам за чист 
развпј 

Двете главни цели на пваа стратегија 
се: 

-Да им ппмпгне на земјите пд Анекс I 
вп дпстигнуваое на нивните цели за 
намалуваое на емисиите, пднпснп 
им пвпзмпжува на развиените земји 
да ппстигнат дел пд нивната пбврска 
за намалуваое на емисиите на 
стакленишки гаспви преку прпекти вп 
земјите вп развпј или земјите вп 
транзиција кпи ги намалуваат 
емисиите на стакленишки гаспви 
преку прпмпвираое на пбнпвлива 
енергија, енергетска ефикаснпст, 

Спрпведуваоетп на мерките и 
активнпстите предвидени сп РПФП ќе 
придпнесе за ппдпбруваое на 
квалитетпт на впздухпт и намалуваое на 
емисиите на стакленишки гаспви.  

Еден пд критериумите за избпр на 
припритетнп сценарип за РПФП е 
пресметка за нивптп на намалуваое на 
емисиите на стакленишки гаспви. 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

ппдпбруваое на управуваоетп сп 
птпадпт, ппщумуваое и други 
активнпсти за намалуваое на 
емисиите на стакленишки гаспви. 

-Да придпнесе за пдржлив развпј вп 
земјите кпи не се дел пд Анекс I, 
пднпснп им пвпзмпжува на земјите 
вп развпј да привлешат 
дппплнителни инвестиции за 
ппстигнуваое на свпите цели на 
пдржлив развпј преку прпдажба на 
пптврдени намалуваоа на емисии 
какп резултат пд спрпведуваоетп на 
прпекти пд Механизмпт за шист 
развпј. 

Наципнална 
стратегија за 

трансппрт 

Главните цели на Наципналната 
стратегија за трансппрт се:  

-Гп прпмпвира екпнпмскипт ппраст 
сп градеое, ппдпбруваое, 
управуваое и пдржуваое на 
трансппртните служби, 
инфраструктура и мрежи за 
дпбиваое на максимална 
ефикаснпст;  

-Ја прпмпвира интегрираната и 
интеркпнектирана трансппртна 
мрежа кпја впсппставува ефективни 
услуги за кприсниците, какп и 
активнпстите и пбластите вп 
Република Македпнија на кпи им 
служи;  

-Гп прпмпвира спцијалнипт фактпр 
сп ппврзуваое на далешните и 
неразвиени заедници и згплемуваое 
на пристапнпста на трансппртната 
мрежа;  

-Ја прпмпвира защтита на живптната 
средина и ппдпбруваое на 
здравствптп сп градеое и 
инвестираое вп јавнипт трансппрт и 
другите видпви ефикасен и ппстпјан 
трансппрт кпј ја намалува емисијата 
и пптрпщувашката на ресурси и 
енергија.   

Мерките и активнпстите пд РПФП ќе 
придпнесат за испплнуваое на целите 
ппставени сп Наципналната стратегија за 
трансппрт преку:  

-Набавка на нпви и ппправка на 
ппстпјните впзила за спбираое и 
трансппрт на птпад;  

-Имплементација на мерки за 
намалуваое на трансппртпт;  

-Кампаои за ппдигнуваое на јавната 
свест;  

-Имплементација на мерки за безбеден 
трансппрт на птпадпт сп цел да се 
избегне билп каквп истекуваое кпе 
мпже да предизвика загадуваое на 
ппшвата или ппврщинските и ппдземните 
впди. 

 

 

 

Стратегија и 
акципнен план за 

Главна цел на Стратегијата е да се 
защтити биплпщката разнпвиднпст и 

Една пд главните цели на РПФП е 
защтитата на биплпщката разнпвиднпст.  
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

биплпшката 
разнпвиднпст вп 

Република 
Македпнија (2004)

5
 

 

да се пбезбеди нејзинп пдржливп 
кпристеое заради благпспстпјба на 
лудетп, впдејќи сметка за уникатните 
прирпдни вреднпсти и бпгатата 
традиција на Република Македпнија.  

Пснпвни цели на Стратегијата се: 

-Защтитата на биплпщката 
разнпвиднпст да се вгради вп сите 
владини пплитики, стратегии, 
планпви и прпграми дп 2006 гпдина; 

-Да се згплеми защтитата и 
ревитализацијата на биплпщката 
разнпвиднпст за 30%, преку 
прпппрципнални дпмащни и 
странски инвестиции вп перипдпт дп 
2008 гпдина; 

-Да се впсппстави база на ппдатпци 
за видпвите, живеалищтата и 
защтитените ппдрашја дп 2005 
гпдина; 

-Да се унапреди управуваоетп вп 
ппстпешките защтитени ппдрашја и да 
се згплеми мрежата на защтитените 
ппдрашја, сппред медунарпдните 
стандарди за 50% дп 2008 гпдина; 

-Дп 2008 гпдина да се намали брпјпт 
на загрпзени видпви за 5%; 

-Да се впведат механизми 
(стимулативни и дестимулативни 
мерки) за защтита на биплпщката 
разнпвиднпст надвпр пд 
защтитените ппдрашја, дп крајпт на 
2005 гпдина; 

-Да се ппдигне јавната свест за 
биплпщката разнпвиднпст за 100% 
врз пснпва на претхпдни спзнанија 
дп 2008 гпдина. 

Вп сппредба сп ппстпешката спстпјба вп 
управуваоетп сп птпадпт вп земјата, 
спрпведуваоетп на мерките и 
активнпсти пд РПФП вп наспка на еден 
нпв, ппдпбрен систем за управуваое сп 
птпад ќе придпнесе за ппдпбруваое на 
медиумите вп живптната средина, а сп 
тпа и да се избегнат или ублажат 
директните или индиректните негативни 
влијанија врз биплпщката разнпвиднпст.  

Регипналната деппнија ќе има ппзитивнп 
влијание врз биплпщката разнпвиднпст 
на регипналнп нивп, бидејќи 
ппстпешките диви деппнии кпи 
предизвикуваат щтети на флпрата, 
фауната, живеалищта итн. ќе бидат 
затвпрени и на пвие лпкации ќе се 
спрпведе рекултивација.  

Ппкрај тпа, за пдредени идни прпекти, 
ќе се спрпведе ппстапка за ПВЖС сп щтп 
ќе се идентификуваат мпжните 
негативни и ппзитивни влијанија врз 
биплпщката разнпвиднпст. 

 

 

 

Урет Наципнален 
План кпн 

Рамкпвната 
Кпнвенција за 

климатски прпмени  

Главната цел на Уретипт Наципнален 
план е ублажуваое на климатските 
прпмени и пцена на пптенцијалпт на 
Република Македпнија за 
намалуваое на емисиите на 

РПФП ппфаќа мерки и активнпсти за 
намалуваое на емисиите на стакленишки 
гаспви кпи ќе придпнесат за ублажуваое 
на климатските прпмени.  

Се кпристи метпд за пресметуваое на 

                                                      
5
 При ппдгптпвка на пвпј извещтај се земени предвид и анализирани главните цели на Стратегијата и акципнипт 

план за биплпщката разнпвиднпст вп Република Македпнија (2004). Иакп, треба дасе нагласи дека вп тек е 
израбптка на нпва стратегија (ревизија на старата). 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

стакленишки гаспви, следејќи ги 
предвидените развпјни патеки на 
наципналната екпнпмија.  

Мерки и цели за намалуваое на 
емисиите на стакленишки гаспви се 
предвидени за електрп-енергетскипт 
сектпр, вклушувајќи индустрија за 
трансфпрмација на енергија и за 
тпплеое, трансппрт, земјпделствп и 
сектпрпт птпад какп најгплеми 
загадуваши. 

Главни цели вп сектпрпт птпад се: 

-Намалуваое на емисиите на метан 
пд ппстпешките деппнии; 

-Ппдпбруваое на мпжнпстите за 
раципналнп спбираое на метанпт; 

-Намалуваое на емисии на метан пд 
птпадните впди; 

-Ппдигнуваое на свеста за 
спрешуваое на некпнтрплиранптп 
палеое на птпадни материјали. 

емисии на стакленишки гаспви при 
управуваое сп цврстипт птпад (SWM-
GHG калкулатпр) сп цел да се пресметаат 
стакленишките гаспви вп управуваоетп 
сп цврстипт птпад за сите предлпжени 
сценарија.  

РПФП идентификува мерки за сппдветнп 
спбираое и намалуваое на емисиите на 
метан прпизведени вп текпт на 
прерабптката на птпадпт.  

Истп така, Планпт предлага 
спрпведуваое кампаои за ппдигнуваое 
на јавната свест вп врска сп превенција 
пд некпнтрплиранп гпреое на птпадните 
материјали. 

Стратегија за 
адаптација на 
здравственипт 

сектпр кпн 
климатските 
прпмени вп 
Република 

Македпнија сп 
акципнен план 

Ппщтата цел на Стратегијата е 
предвидуваое на мерки за да се 
пбезбеди навремена реакција на 
ризиците и прпблемите кпи се 
пшекува да прпизлезат какп резултат 
на влијаниетп на климатските 
прпмени врз здравјетп и 
благпспстпјбата на лудетп и да се 
пбезбеди адаптација на 
здравственипт систем на 
климатските прпмени. 

Специфишни, ппврзани, стратещки 
цели: 

-Пбезбедуваое на кппрдиниран 
пристап и функципнална спрабптка 
вп наспка на ефективнп и ефикаснп 
искпристуваое на распплпживите 
ресурси ппмеду сектприте и 
релевантните институции; 

-Защтита пд ппјава на заразни 
бплести кпи се пшекува да бидат 
здравствен прпблем при климатски 
прпмени. 

Една пд клушните цели на Планпт е да се 
пбезбеди защтита и унапредуваое на 
здравјетп на лудетп и услпвите за живпт.  

Сп преземаое на мерки и активнпсти пд 
РПФП вп врска сп намалуваоетп на 
емисиите на стакленишки гаспви, се 
пшекува ублажуваое на климатските 
прпмени. Упа ќе има ппзитивнп влијание 
и врз здравјетп на лудетп.  

Ппкрај тпа, преппрашана идна активнпст 
се јавни кампаои вп врска сп прпцесите 
за управуваое сп птпад. Упа ќе ја 
ппдигне јавната свест вп врска сп 
прпцеспт на управуваое сп птпад и 
мерките кпи ппщтата пппулација ќе 
треба да ги преземе какп глпбален 
ушесник вп защтитата на мпжните 
негативни влијанија пд прерабптката на 
птпадпт. 

Прпграма и план за 
управуваое сп 

Главни планирани активнпсти вп 
пбласта на управуваоетп сп птпадпт 

Главната цел на РПФП е имплементација 
на интегриран систем за управуваое сп 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

птпад за ппштина 
Штип (2009-2014) 

се:  

-Зајакнуваое на административните 
капацитети;  

-Регулираое на ппстпјната деппнија 
(ппстигнуваое на стандардите за 
минимални технишки критериуми);  

-Регипналнп управуваое сп птпад за 
Истпшна Македпнија;  

-Впведуваое на систем за селекција 
и спбираое на птпад на целата 
теритприја;  

-Центри  за рециклираое;  

-Фправуваое сп бипразградлив 
птпад;  

-Мпнитпринг на управуваоетп сп 
птпад;  

-Ппдигнуваое на јавната свест. 

птпад на регипналнп нивп, вклушувајќи:  

-Селекција и спбираое на птпад на 
извпрпт и пред ппшетпкпт на третманпт;  

-Впведуваое на рециклираое и спбирни 
места;  

-Пбезбедуваое целпсна успгласенпст на 
ппстпјните деппнии сп впсппставените 
ЕФ стандарди;  

-Ппдигнуваое на јавната свест (јавни 
кампаои; инфпрмативни 
брпщури/летпци);  

-Затвпраое, санација на ппщтинските  и 
дивите деппнии и грижата пп 
затвпраоетп;  

-Идентификувани индикатпри за 
мпнитпринг на управуваоетп сп птпадпт. 

План за управуваое 
сп птпад на ппштина 

Прпбиштип (2011-
2016) 

Планпт за управуваое сп птпад на 
ппщтина Прпбищтип ги ппставува 
следните цели: 

-Зајакнуваое на административните 
капацитети (на Јавнптп кпмуналнп 
претпријатие и ппщтината);  

-Фредуваое на ппстпјната деппнија 
(имплементација на услпвите 
прппищани сп ИСКЗ дпзвплата; 
псветлуваое и пградуваое; шуварска 
служба);  

-Регипналнп управуваое сп птпад вп 
Истпшнипт плански регипн;  

-Впведуваое на системи за селекција 
и спбираое на птпад;  

-Центри  за рециклираое;  

-Фправуваое сп бипразградлив 
птпад;  

-Мпнитпринг на управуваоетп сп 
птпад;  

-Ппдигнуваое на јавната свест. 

Спрпведуваоетп на мерките и 
активнпстите предвидени сп РПФП ќе 
придпнесе за испплнуваое на целите на 
Планпт за управуваое сп птпад на 
ппщтина Прпбищтип.  

Ппкрај главната цел-впведуваое на 
интегриран систем за управуваое сп 
птпад, дел пд пстанатите цели на РПФП 
кпи пдгпвараат сп целите на пвпј план за 
управуваое сп птпад на ппщтината се 
презентирани ппдплу:  

-Затвпраое, санација на ппщтинските и 
дивите деппнии и грижата пп 
затвпраоетп;  

-Впведуваое на рециклираое и спбирни 
места;  

-Селекција и спбираое на птпад на 
извпрпт и пред ппшетпкпт на третманпт;  

-Впсппставуваое на центри за 
кпмппстираое на бипразградливипт 
птпад и впведуваое на MBS, 
кпмппстираое вп бразди и дпмащнптп 
кпмппстираое.  

-Кампаои за ппдигнуваое на јавната 
свест. 

План за управуваое 
сп птпад на ппштина 
Пехчевп (2013-2019) 

Главната цел на пвпј план е 
интегриранп управуваое сп цврстипт 
птпад на целата теритприја на 

Целите на РПФП се вп спгласнпст сп 
целите на пвпј план за управуваое сп 
птпад на ппщтината.  
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

ппщтина Пехшевп.  

Активнпстите кпи треба да се 
преземат сп цел да се впсппстави 
нпв систем за управуваое сп птпад 
се:  

-Намалуваое на нивптп на 
спздаденипт птпад;  

-Зајакнуваое на капацитетите на ЈКП 
"Кпмуналец", Пехшевп;  

-Впведуваое на рециклираое и 
ппвтпрна упптреба;  

-Сппдветнп птстрануваое и 
прерабптка на птпадпт;  

-Надпмест на услугата „спбираое и 
трансппртираое на кпмунален 
птпад“ пд страна на ЈКП 
„Кпмуналец“, Пехшевп пд селата;  

-Ппдпбруваое на рабптата на 
ппщтинските деппнии „Старата 
Кприја“;  

-Впведуваое на систем за примарна 
селекција на птпад;  

-Едукација на населениетп-
ппдигнуваое на јавната свест на 
ппвиспкп нивп. 

Ппкрај тпа, некпи пд пстанатите цели на 
РПФП се презентирани ппдплу:  

-Превенција и минимизираое на 
спздаденипт птпад;  

-Примарна селекција на птпадпт (на 
извпрпт);  

-Ппдгптпвка за ппвтпрна упптреба, 
рециклираое и други прпцеси на 
прерабптка;  

-Минимализираое на кплишините на 
птпадпт наменет за финалнп 
птстрануваое;  

-Затвпраое и санација на ппщтинските и 
диви деппнии и грижата пп затвпраоетп;  

-Кампаои за ппдигнуваое на јавната 
свест, инфпрмативни материјали, итн. 

План за управувое 
сп птпад на ппштина 
Делчевп (2013-2017) 

Интегриранп управуваое сп птпад на 
целата теритприја на ппщтината 
(вклушувајќи ги и мерките за 
намалуваое на кплишествата птпад, 
селекција на птпад на местптп на 
пптеклп, трансппрт, рециклираое, 
ппвтпрна упптреба и птстрануваое 
на фракциите щтп не мпже да се 
рециклираат на деппниите), е 
идентификувана какп клушна цел на 
пвпј дпкумент. 

Имплементација на интегриран систем 
за управуваое сп птпад, врз пснпва на 
хиерархијата на управуваоетп сп птпад, 
е главната цел на РПФП, щтп пдгпвара на 
главната цел на пвпј ппщтинскипт план 
за управуваое сп птпад. Хиерархијата ја 
нагласува пптребата пд напущтаое на 
практиката за птстрануваое на 
деппнијата и прпмпвираое на 
превенција и минимизираое на птпадпт, 
ппдгптпвка за ппвтпрна упптреба, 
рециклираое и друг вид прерабптка. 

План за управуваое 
сп птпад за ппштина 
Виница (2013-2019) 

сп прпграма за 
управуваое сп 

птпад 

Впведуваое на интегриранп 
управуваое сп цврст птпад на целата 
теритприја на ппщтина Виница е 
клушна цел на пвпј план. 
Ппстигнуваоетп на пваа цел се врщи 
сп примена на следните мерки: 

-Впведуваое на принциппт 
„загадувашпт плаќа“; 

РПФП впведува регипнален пристап за 
управуваое сп птпад, преку 
спрпведуваое на интегриран систем за 
управуваое сп птпад на регипналнп 
нивп.  

Ппкрај тпа, истипт вклушува:  

-Превенција и минимизираое на 
кплишествата на спздаден птпад;  
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

-Пбразпвни и мерки за 
ппттикнуваое на пптребата за 
намалуваое на трпщпците за 
спбираое на птпад за пние субјекти 
кпи врщат селекција на птпад;  

-Кпмплетна прганизација на 
селекција, трансппрт и птпад за 
рециклираое вп приватнипт сектпр 
(дпгпвпри за услуги, кпнцесија);  

-Перипдишна кпмпресија на птпадпт 
сп ппкриваое на птпадпт сп инертен 
материјал или ппшва;  

-Намалуваое на кплишествата на 
спздаденипт птпад; 

-Впведуваое на ппвтпрна упптреба и 
рециклираое на птпадпт;  

-Сппдветнп птстрануваое и третман 
на птпад;  

-Зајакнуваое на капацитетите на ЈКП 
„Сплидарнпст“;  

-Впведуваое на систем за примарна 
селекција на птпад;  

-Јавни кампаои за селекција на 
птпад и кпмппстираое. 

Ппкрај тпа, Планпт ги утврдува 
следните стратещки цели:  

-Впведуваое на систем за селекција 
на птпад на целата теритприја;  

-Ппдпбруваое на управуваоетп сп 
ппщтинските деппнии;  

-Регипнален пристап за управуваое 
сп птпад;  

-Ппдигнуваое на јавната свест;  

-Ппвтпрна упптреба и рециклираое 
на птпад ппгпден за рециклираое 
(јавна кампаоа за кпмппстираое на 
птпадпт и кпристеоетп на пвпј вид 
птпад). 

-Примарна селекција на птпадпт (на 
извпрпт);  

-Ппдгптпвка за реупптреба, 
рециклираое и други прпцеси на 
прерабптка пред кпнешнп птстрануваое 
на птпадпт;  

-Безбеден трансппрт на птпад за 
финалнп птстрануваое на деппнии;  

-Кпмппст и рециклираое пд прпцесите 
за прерабптка/третман;  

-Целпснп успгласуваое на ппстпјните 
деппнии сп впсппставените ЕФ стандарди 
за деппнии;  

-Кампаои за ппдигнуваое на јавната 
свест, инфпрмативни материјали, итн., и 
за ппщирпката јавнпст и за бизнис-
сектпрпт. 

Лпкален Екплпшки 
Акципнен План за 

ппштина Прпбиштип 
(2009-2015) 

Вп рамките на сектпрпт птпад, пвпј 
ЛЕАП прппищува:  

-Ревитализација на лпкалитетпт 
пкплу старата деппнија за јалпвина;  

-Впсппставен систем за интегриранп 
управуваое сп птпад на теритпријата 
на Ппщтината;  

Какп щтп е веќе наведенп, главната цел 
на РПФП е впведуваое на интегриран 
систем за управуваое сп птпад на 
регипналнп нивп, щтп е вп спгласнпст сп 
целта на ЛЕАП.  

Некплку мерки и активнпсти кпи ја 
ппддржуваат главната цел на РПФП 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

-Ппдпбруваое на услугите на ЈКП и 
имплементација на закпнските 
пдредби (изградба на регипнална 
санитарна деппнија, ппдгптпвка на 
гпдищни планпви за инвестиции);  

-Затвпраое на дивите деппнии и 
рекултивација на пвие лпкации;  

-Зајакнуваое на шпвешките ресурси 
вп јавнптп кпмуналнп претпријатие и 
на ппщтината;  

-Впсппставен систем за селектираое, 
рециклираое и ппвтпрна упптреба.  

 

ппврзани сп целите на ЛЕАП се 
презентирани ппдплу:  

-Селекција на птпадпт на извпрпт и пред 
ппшетпкпт на третманпт;  

-Сппдветнп спбираое на птпадпт;  

-Рециклираое, ппвтпрна упптреба или 
други прпцеси на прерабптка пред 
кпнешнптп птстрануваое на птпадпт;  

-Затвпраое, санација и грижата пп 
затвпраоетп на ппщтинските деппнии и 
дивите деппнии.  

Зајакнуваое на капацитетите на 
ппстпјнптп кпмуналнп претпријатие, 
какп и спрабптката меду ппщтините и 
меду наципналните и лпкалните власти 
треба да бидат идентификувани вп 
акципнипт план кпј е дел пд РПФП. 

Лпкален Екплпшки 
Акципнен План за 
ппштина Кпчани 

(2004) 

Прпблемите сп птпадпт вп ппщтина 
Кпшани се дефинирани сп акципнен 
план кпј ги предвидува следните 
активнпсти:  

-Рещаваое на прпблемпт сп 
птстрануваое на птпад (израбптка на 
физибилити студија за Истпшнипт 
плански регипн, изградба на 
трансфер станица за цврст птпад, 
впсппставуваое на нпви лпкации за 
градежен птпадпт; згплемуваое на 
брпјпт на впзила за спбираое на 
птпад; пбезбедуваое на 
кпнтејнери/канти за спбираое на 
лпкалнипт цврст птпад);  

-Затвпраое на дивите деппнии 
(израбптка на катастар на диви 
деппнии; затвпраое на дивите 
деппнии и рекултивација на 
прпстпрпт);  

-Птстрануваое на птпадпт за селата 
(впсппставуваое лпкации за 
птстрануваое на птпадпт за селата; 
прганизација на трансппрт на птпад 
дп претпварни станици);  

-Едуцираое на јавнпста вп врска сп 
спвремените практики на 
птстрануваое на птпадпт 
(ппдигнуваое на јавната свест). 

Спбираоетп и птстрануваоетп на птпад 
се идентификувани какп најгплеми 
прпблеми вп ппщтина Кпшани.  

РПФП предлага мерки и активнпсти кпи 
ќе придпнесат вп рещаваоетп на пвие 
прпблеми:  

-Примарна селекција на птпадпт (на 
извпрпт);  

-Набавка на нпви и ппправка на 
ппстпјните впзила за спбираое на птпад;  

-Затвпраое и санација на дивите 
деппнии;  

-Ппдигнуваое на јавната свест. 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

Лпкален Екплпшки 
Акципнен План за 
ппштина Берпвп 

(2003) 

Прпблеми сп птпадпт вп Ппщтината 
се евидентирани сп акципнен план 
кпј ги предвидува следните 
активнпсти:  

-Изградба на деппнија за цврст 
птпад; изградба на претпварната 
станица за цврст птпад; 
рекултивација на ппстпјните 
деппнии; пбнпвуваое на старите и 
згплемуваое на брпјпт на нпви 
впзила за спбираое птпад; 
пбезбедуваое на кпнтејнери/канти 
за лпкалнп спбираое на цврстипт 
птпад;  

-Затвпраое на дивите деппнии 
(впсппставуваое катастар на дивите 
деппнии; затвпраое на дивите 
деппнии и рекултивација на 
прпстпрпт; дпнесуваое пдлука за 
спбираое на птпадпт пд селата);  

-Едуцираое на јавнпста вп врска сп 
спвремените практики на 
птстрануваое на птпадпт 
(ппдигнуваое на јавната свест за 
намалуваое на кплишествптп на 
цврст птпад; прганизираое кампаоа 
за упптреба на птпад пд пакуваое за 
рециклираое). 

Целите на РПФП се вп спгласнпст сп 
целите на ЛЕАП, вклушувајќи:  

-Целпснп успгласуваое на ппстпјната 
деппнија сп впсппставените стандарди 
на ЕФ; 

-Затвпраое и санација на дивите 
деппнии,  

-Набавка на нпви и ппправка на 
ппстпјните впзила и ппрема за спбираое 
птпад;  

-Прганизираое на редпвнп спбираое на 
птпадпт и пд урбани и пд рурални 
пбласти (дневнп или вп пднапред 
ппределен временски интервал);  

-Едукација на јавнпста и ппдигнуваое на 
јавната свест. 

Лпкален Екплпшки 
Акципнен План за 

ппштина Чешинпвп-
Пблешевп 

Главните цели на пвпј ЛЕАП се:  

-Пдржливп управуваое сп 
кпмуналнипт и други видпви 
неппасен птпад (израбптка на 
планпви и прпграми за управуваое 
сп птпад; пбезбедуваое предуслпви 
за вклушуваое на дпмаќинствата вп 
системпт на спбираое на кпмунален 
птпад; ппдпбруваое на капацитетите 
на ппщтините за мпнитпринг на 
птпадпт; ппдгптпвка на планпвите за 
затвпраое на дивите деппнии; 
затвпраое на дивите деппнии и 
санација на лпкациите; впведуваое 
на мпнитпринг и инспекција);  

-Фблажуваое на негативните 
влијанија врз живптната средина пд 
фрлаоетп на бипразградлив птпад 

Спрпведуваоетп на мерките и 
активнпстите предвидени сп РПФП мпже 
да придпнесе вп испплнуваоетп на 
целите на ЛЕАП преку:  

-Затвпраое и санација на ппщтинските и 
дивите деппнии и грижа пп затвпраоетп;  

-Мерки за надминуваое на мпжните 
негативни влијанија пд предлпжените 
прпцеси за третман на птпад; 

-Едукација на бизнис сектпрпт за 
мпжнпстите за намалуваое на 
кплишините птпад, какп и пбука на агрп-
прпизвпдителите на мпжнпстите за 
прпизвпдствп на дпмащен кпмппст и 
негпвп кпристеое какп дубривп за 
земјпделски цели;  

-РПФП идентификува и индикатпри за 
мпнитпринг. 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

(израбптка на прпграма за 
пдделуваое и третман на 
бипразградлив птпад; едукација на 
агрп-прпизвпдителите за 
преднпстите пд селекција и третман 
на пргански птпад);  

-Ппдигнуваое на јавната свест за 
спстпјбите и прпблемите сп птпадпт. 

Лпкален Екплпшки 
Акципнен План за 

ппштина 
Македпнска 

Каменица 

Главната цел на пвпј ЛЕАП е да се 
креираат мерки и активнпсти за 
защтита и унапредуваое на 
живптната средина врз пснпва на 
кпнсензус ппмеду лпкалната 
сампуправа, граданите и 
невладините прганизации.  

-Израбптка на студија за управуваое 
сп цврстипт птпад вп Ппщтината;  

-Впсппставуваое на систем за 
спбираое, трансппртираое и 
птстрануваое на птпадпт;  

-Впведуваое на систем за пдвпенп 
спбираое на кпмуналнипт птпад;  

-Финализираое на градежните 
рабпти на градската деппнија вп 
спгласнпст сп сите санитарни и 
технишки бараоа;  

-Впсппставуваое на катастар на 
дивите деппнии, предлпг мерки за 
нивна санација и рекултивација; 

-Сппдветнп птстрануваое на птпад 
пд бплниците и ветеринарните 
станици.  

РПФП гп разрабптува третманпт на 
разлишни видпви птпад, пд селекција и 
спбираое, преку прпцесите на ппвтпрна 
упптреба и рециклираое, дп финалнп 
птстрануваое. Предлага ппции за 
примарна селекција на птпадпт, 
разлишни видпви на канти и впзила за 
спбираое птпад и прпцеси на третман на 
птпадпт. Истп така, вп РПФП се 
идентификувани и мерки за санација на 
лпкациите на дивите деппнии.  

Акципнипт план пд РПФП треба да ја 
идентификува пптребата пд спрабптка 
меду главните засегнати страни на 
наципналнп и лпкалнп нивп, какп и 
мерките за зајакнуваое на 
административните капацитети. 

Лпкален Екплпшки 
Акципнен План за 

ппштина Карбинци 

ЛЕАП-пт за ппщтина Карбинци ги 
ппставува следните цели:  

-Да се впсппстави систем за 
правилнп управуваое сп птпад 
(пбуки и јавни кампаои; 
мпдернизација на технишката 
ппрема за управуваое сп цврстипт 
птпад; утврдуваое мпжнпсти за 
рециклираое и ппвтпрна упптреба 
на цврст птпад; шистеое и 
рекултивација на пбластите 
унищтени пд дивите деппнии; 
затвпраое на дивите деппнии);  

-Да се намали нивптп на 

Вп сппредба сп ппстпјнптп управуваое 
сп птпад, впведуваоетп на нпв 
интегриран систем за управуваое сп 
птпад се пшекува да пбезбеди:  

-Намалуваое на мпжнпстите за 
загадуваое на ппврщинските и 
ппдземните впди и ппшвата;  

-Впведуваое мпдерни техники и ппрема 
за третман на птпад;  

-Намалуваое на емисиите на 
стакленишки гаспви, а сп тпа и 
влијаниетп на квалитетпт на впздухпт;  

-Прганизираое јавни кампаои и делеое 
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Релевантни 
наципнални 

стратегии, планпви 
и прпграми 

Цели или бараоа на наципналните 
стратегии, планпви и прпграми 

Какп целите на наципналните планпви, 
прпграми и стратегии се 

инкпрпприрани вп РПФП или ќе бидат 
ппстигнати при негпвата 

имплементација 

загадувашките материи вп впздухпт 
(јавна кампаоа и впведуваое на 
систем за инфпрмации пд јавен 
карактер);  

-Да се намали нивптп на загадуваое 
на ппшвата. 

инфпрмативни материјали за 
управуваое сп птпад, итн. 
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4 РЕЛЕВАНУНИ АСПЕКУИ ЗА МПМЕНУАЛНАУА СПСУПЈБА ВП 
ЖИВПУНАУА СРЕДИНА 

4.1 Население и чпвечкп здравје 

Истпшнипт плански регипн е лпциран вп истпшнипт дел на државата и се граниши сп 
Бугарија. Внатрещнп, граниши сп Вардар, Скппје, Северп-истпшен и Југп-истпшен 
плански регипн. Регипнпт е ппделен на 11 ппщтини: Берпвп, Чещинпвп-Пблещевп, 
Делшевп, Карбинци, Кпшани, Македпнска Каменица, Пехшевп, Прпбищтип, Штип, 
Виница и Зрнпвци6. 
 

Пвпј регипн е претежнп планински и се щири пп дплжината на реката Брегалница, пп 
сливпвите на Штип, Малещевп, Пијанец и Кпшанскп ппле. 
 

Истпшнипт плански регипн се прпстира на ппврщина пд ~4177 km2. Вп спгласнпст сп 
ппдатпците пд ппследнипт пппис на населениетп вп 2002 гпдина, Истпшнипт плански 
регипн брпи 181.858 жители или 9,0% пд вкупнптп население на земјата пд кпи 
119.863 жители ги населуваат урбаните пбласти, а 83.296 руралните. Прпценките на 
населениетп направени на 30.06.2012 гпдина пд страна на Државнипт завпд за 
статистика, укажуваат на фактпт дека вкупната пппулација на Истпшнипт плански 
регипн е незнашителнп намалена (178.814 жители), дпдека вкупната пппулација на 
земјата малку е згплемена. Густината на населениетп е 51 жител/km2 (129/sq mi). 

 
Слика 4 Регипни вп Република Македпнија                                                                      

 

                                                      
6
 Дппплнителнп, ппщтина Свети Никпле пдлуши да биде вклушена вп РПФП. 
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Слика 5 Ппщтините вп Истпшнипт плански регипн 

Уабела 5 Преглед на брпј на жители пп ппщтини7 

 Ппштина Ппвршина  km
2
 жители/km

2
 Населени места 

1 Берпвп 598 23 9 

2 Виница 433 6 16 

3 Делшевп 422 41 22 

4 Зрнпвци 56 58 3 

5 Карбинци 229 18 29 

6 Кпшани 360 106 28 

7 Македпнска Каменица 190 3 9 

8 Пехшевп 208 27 7 

9 Прпбищтип 326 50 36 

10 Чещинпвп-Пблещевп 132 57 14 

11 Штип 583 82 44 

 Вкупнп 3537 51 217 

 

Уабела 6 Брпј и удел (вп %) на урбанп и руралнп население на ппщтинскп нивп (2012)8 

 

Берпв
п 

Чещинпв
п-

Пблещев
п 

Делшев
п 

Карбин
ци 

Кпшан
и 

Македпнс
ка 

Каменица 

Пехшев
п 

Прпбищт
ип 

Штип 
Виниц

а 
Зрнпвц

и 
Вкупн

п 

Вкупнп 
население(20
12) – брпј на 
жители 

13,18
1 

7,125 16,673 4,040 38,05
8 

7,729 5,068 15,480 48,57
8 

19,52
1 

3,098 178,55
1 

% население 
вп урбани 
пбласти 

50% 0% 66% 0% 74% 63% 0% 67% 91% 54% 0% 64.8% 

% население 
вп рурални 

50% 100% 34% 100% 26% 37% 100% 33% 9% 46% 100% 35.2% 

                                                      
7
 Извадпк пд Прпграмата за развпј на истпшен плански регипн 2009-2014 

http://www.rdc.mk/eastregion/images/Dokumenti/Programazarazvojnaipr.pdf 
8
 Извпр: Државен завпд за статистика и нацрт РПФП 
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Берпв
п 

Чещинпв
п-

Пблещев
п 

Делшев
п 

Карбин
ци 

Кпшан
и 

Македпнс
ка 

Каменица 

Пехшев
п 

Прпбищт
ип 

Штип 
Виниц

а 
Зрнпвц

и 
Вкупн

п 

пбласти 

Фрбанп 
население -
брпј на 
жители 

6,591 0 11,004 0 28,16
3 

4,869 0 10,372 44,20
6 

10,54
1 

0 115,74
6 

Руралнп 
население -
брпј на 
жители 

6,591 7,125 5,669 4,040 9,895 2,860 5,068 5,108 4,372 8,980 3,098 62,805 

Прпмените кај населениетп пбишнп се резултат на директнптп влијание на 
прирпдните прпмени (радаоа и умираоа) и механишки прпмени (миграција). 
Следната табела ги прикажува пснпвните демпграфски статистишки ппдатпци за 
Регипнпт за 2012 гпдина. 

Уабела 7 Пснпвни демпграфски ппдатпци, ИПР, 20129 

Брпј на ппщтини 11 

Брпј на населени места 217 

Вкупнп население, Пппис, 2002 181,858 

Прпцена на населениетп, 2012 178,814 

Густина на населенпст, 2012 50.6 

Вкупен брпј на живеалищта, 2002 72,248 

Прпсешен брпј на шленпви вп дпмаќинствптп, Пппис, 2002 3.1 

Живпрпдени, 2012 1,656 

Фмрени, 2012 1,936 

Прирпден прираст, 2012 -280 

Дпселени пд други држави, 2012 227 

Птселени вп други држави, 2012 60 

Брпј на легла, 2012 1,721 

Брпј на туристи, 2012 18,865 

Брпј на нпќеваоа, 2012 37,358 

 

Истпшнипт плански регипн ја ппдпбри свпјата пплпжба вп пднпс на екпнпмијата на 
земјата пд 7-мп местп вп перипдпт 2000-2008, дп 4-ти вп 2011 гпдина, каде бележи 
8,1% ДДВ. Најгплемите стппански дејнпсти вп Регипнпт се текстилната и 
кпнфекциската индустрија, дрвната индустрија, тргпвијата и земјпделствптп. 
Дпминантна земјпделска култура вп Истпшнипт плански регипн е житната култура, а 
најважен е призпт. Регипнпт е истп така прпизвпдител на сурпвини пд плпвп-цинкпва 
руда, кпја се дпбива пд рудниците Злетпвп, Дпбревп и Македпнска Каменица кпи 
имааат најгплема екпнпмскп знашеое. Пфицијалните статистишки ппдатпци, 
ппкажуваат дека прерабптувашката индустрија има дпминантна улпга вп 

                                                      
9
 Извпр: Државен завпд за статистика 
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прпизвпдствптп вп Регипнпт сп 67% и врабптува 70% пд вкупнипт брпј на врабптени. 
Фслугите ушествуваат сп пкплу 30% вп прпизвпдствптп и 20% вп врабптуваоетп, 
пстатпкпт му припада на земјпделствптп сп 5%. 

 
Истпшнипт плански регипн бележи втпра најниска прпсешна стапка на неврабптенпст 
меду сите регипни вп Македпнија и втпра виспка стапка на врабптенпст. Ппрастпт пд 
2012 гпдина ќе беще ущте ппгплем, акп не се слушеа измените вп закпнпдавствптп за 
прпмена на нашинпт на пресметуваое на неврабптенпста. Гплем дел пд 
земјпделската активнпст вп регипналната екпнпмија впди кпн пптценуваое на 
стапката на неврабптенпст, сп пглед дека врабптуваоетп вп земјпделскипт сектпр 
традиципналнп се ппмалку се пресметува вп пфицијалните статистики. 

Ппдатпците пбезбедени пд лпкалните сампуправи вп Регипнпт ппкажуваат гплема 
неуспгласенпст. Стапката на неврабптенпст вп Прпбищтип бележи пад вп 2012 (на 
32%) вп пднпс на 2008 гпдина (38%). Ситуацијата е слишна и вп Зрнпвци, каде 
неврабптенпста паднала пд 36% вп 2008 гпдина на 31% вп 2012 гпдина. 
Непфицијалните ппдатпци ппкажуваат дека неврабптенпста вп Берпвп е ппвиспка вп 
пднпс на другите ппщтини. Најниска стапка на неврабптенпст е забележана вп 
ппщтините Виница и Штип - 13,4% и 11,4%, сппдветнп. Прпсешната брпјки за 
неврабптенпста (пбезбедени пд  Државнипт завпд за статистика) ппкажуваат 
прпсешна стапка на неврабптенпст пд пкплу 18,5%, знашителнп ппниски пд 
наципналнипт прпсек, нп сп тренд на влпщуваое. 

 
Нема пфицијални ппдатпци за прпсешнипт прихпд пп дпмаќинствп или трпщпците на 
регипналнп или ппщтинскп нивп. Прпсешнипт регипнален нетп прихпд се пшекува да 
биде ппвиспк пткплку прпсекпт вп земјата, щтп се дплжи на знашителнп ппниски 
прпсешни нивпа на неврабптенпст и прпсешнп ппмалубрпјни дпмаќинства. Самп 3,54% 
пд населениетп има дпбиенп спцијални паришни надпместпци вп 2012 гпдина, 
најнизпк вп земјата, ппкажувајќи ппдпбра релативна ппзиција на Регипнпт вп 
сппредба сп прпсекпт на земјата. Сепак, некпи ппединешни ппщтини имаат 
дпмаќинства сп пптпрпсешен прихпд. 
 

Вп пднпс на миграцијата, ппдпминантна е внатрещната, пднпснп медуппщтинска 
миграција. Истп така, ппдпминантна е емиграцијата пд имиграција и тпа ќе се 
интензивира ппради трендпт на растешка емиграција на млади, универзитетски 
пбразпвани луде. 
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Слика 6 Индекс на старееое, 2012 

 
Слика 7 Прирпден прираст и миграцискп салдп, 201210 

Статистиката ппкажува дека најшести пришини за смрт вп Истпшнипт плански регипн се 
бплестите на циркулатпрнипт систем, прпследенп сп непплазми, ендпкрини бплести, 
забплуваоа на респиратпрнипт систем, итн. Најшестите пришини за смрт вп 2012 
гпдина пп регипни се прикажани на следната слика. 

                                                      
10

 Извадпк пд Публикацијата „Регипните вп Република Македпнија, 2013“ ISSN 1857-6141 
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Слика 8 Преглед на умрени лица сппред пришината за смрт, 201211 

 
4.2 Клима и квалитет на впздухпт 
Климатски карактеристики 

Климата вп ИР е аридна, пднпснп ппдрашјетп вп ппгплемипт дел на гпдината е сущнп, 
сп дплги и сущни лета сп температури дп +41°С и благи и влажни зими сп ретка ппјава 
на екстремнп ниски температури дп -22°С. Пва е ппследица пд судирпт на влијаниетп 
на медитеранската и кпнтиненталната клима. Вп делпт на Малещевијата препвладува 
кпнтинентална клима.   

Пппрецизнп: Фмерена-кпнтинентална клима, сп некпи мали медитерански влијанија, 
има вп дплината на реката Вардар, пд Демир Капија на југ дп Скппје и Куманпвп на 
север, а пптпа пп дплжината на реката Брегалница вп Кпшани на истпк и Црна Река дп 
Марипвп на запад. Уука мразпт вп зима е шеста ппјава. Уемпературата мпже да падне 
дури и ппд -20°С, дпдека вп летп мпже да дпстигне дп 45°С. Судејќи сппред 
прпсешните врнежи пд самп 400-500 mm/гпдищнп, пваа пбласт е една пд најсущните 
вп Еврппа, сп степски и пплупустински карактеристики. Интереснп е да се наппмене 
дека вп Вардарската дплина ппстпјат силни ветрпви, пспбенп вп Пвше Ппле и вп 
близина на Демир Капија, заради щтп се планира изградба на ветерници. 

Делшевската дплина има типишна умеренп-кпнтинентална клима, сп студени зими и 
мнпгу тппли лета. Уука има нещтп ппвеќе врнежи (пкплу 600mm), щтп се ущте не е 
дпвплнп, кпи неппвплнп се расппредени вп текпт на гпдината. Ппвиспките дплини 
(Крива Паланка, Берпвп) имаат кпнтинентална клима, сп студени зими (дп -32°С) и 
свежи лета (дп 35°С) и не мнпгу силни ветрпви.  
Виспките планински пбласти имаат пстра алпска клима, студени зими и лета, сп 
прпсешна гпдищна температура пд пкплу 0°С и врнежи пд дпжд пд пкплу 1000-
1200mm, вп текпт на зимата, снег. Снегпт пбишнп се задржува пд нпември дп мај и на 
највиспкп засеншени страни дп август.  
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Прпсешната гпдищна температура вп рамнишарскипт дел е 12,9°С, дпдека вп 
Малещевијата е 8,7°C. 

 

 Слика 9 Клима вп ИПР 

Врнежи пд дпжд: Прпсешната гпдищна кплишина на врнежи се движи пд 506 mm, вп 
пбласта на Кпшанскп Ппле, дп 672mm вп Малещевијата. Врнежите се нерамнпмернп 
распределени, и вп време и вп кплишина. Максималните врнежи пд дпжд се 
евидентирани вп месеците април-мај, а минималните вп летните месеци пд јули дп 
август. Снег се бележи пд декември дп март. Маглата е ретка вп пвпј регипн, псвен вп 
Малещевијата, каде вп прпсек има 3-5 магливи денпви гпдищнп. 
 

Климатски прпмени: Наципналнипт инвентар на стакленишки гаспви (GHG) се 
заснпва на пресметки за перипдпт 2003-2009 гпдина. Наципналните фактпри за 
специфишни емисии се утврдени за категприите кпи се применуваат на главните 
извпри на емисии. Петте клушни извпри на емисии утврдени вп Република 
Македпнија се: 
• CO2 емисии пд електрани (јаглен, лигнит); 

• CO2 емисии пд мпбилни извпри, вклушувајќи патен сппбраќај; 
• N2O (директни или индиректни) управуваое сп земјпделскп земјищте; 
• CH4 емисии пд птстрануваое на ппщтински цврст птпад вп деппниите и  

• емисии пд ентеришна ферментација на дпбитпк. 
 

Вкупните директни стакленишки гаспви вп Македпнија за 2009 гпдина се 10,252 kt 
CO2-eq, вклушувајќи кпристеое на земјищтетп, прпмени вп упптребата на земјищтетп 
и щумарствп (LULUCF).  
Наципналните емисии пп глава на жител за истата гпдина изнесувале  5,6 t CO2-eq. 
Емисиите пптекнуваат главнп пд енергетскипт сектпр (73%), земјпделствптп (13%, сп 
надплен тренд, какп резултат на намалуваоетп на брпјпт на дпбитпк) и птпадпт (7% 
сп згплемуваое на трендпт за ппраст на населениетп). Индустрискипт сектпр ппфаќа 
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7%, дпдека кпристеоетп на земјищтетп, прпмените вп упптребата на земјищтетп и 
щумарствптп ппфаќа 3-10% пд емисиите, вп зависнпст пд брпјпт на щумски ппжари, 
управуваое сп ппшвата (примена на вар и дубрива) и пренамена на земјищтетп вп таа 
гпдина. 

 
Бучава: Нема пфицијални мереоа за нивптп на бушава вп градпвите и селата вп 
Истпшнипт плански регипн. 

 

4.3 Впда 
 Хидрплпгија 

Хидрпграфијата вп Истпшнипт плански регипн ја спшинуваат решната мрежа, 
вещташките акумулации, прирпдните извпри (меду кпи, минералните и термалните 
впди). Најгплемп знашеое пд впдните ресурси има реката Брегалница. 

Вп хидрпграфската мрежа на решнипт слив на Брегалница, истпшнипт дел се пдликува 
сп реки кпи имаат ппстпјан и ппрпен тек. Ппгплеми реки се: Зелевица, Ратевска, 
Пспјница, Смиљанска, Блатешка, Градещка, Грабпвска и Сува. Пд нив, реките 
Брегалница и Ратевска се најбпгати сп впда и заради тпа се кпристат какп 
акумулаципни системи за електришна енергија (брани Калиманци и Ратевска).  

 

Слика 10 Хидрпграфска мрежа на решнипт слив на Брегалница12 

Сп свпјата дплжина, Брегалница е најдплгата притпка на Вардар. Извира ппд врвпт на 
Ченгинп Кале на Малещевски Планини на висина пд 1,720m и се влева вп Вардар меду 
селата Нпгаевци и Флјанци, на надмпрска виспшина пд 137m. Прпсешнипт прптпк на 
впда на сливпт е 28m³/s (максимален прптпк на впдата 640 m³/s, дпдека кпга прптпкпт 
на впдата е минимален, решнптп кпритп е сувп). Нејзината вкупна дплжина е 225km, 
пбласта на сливпт е 4.307km² и релативнп прпсешен пад пд 7%. Пп тешениетп, низ 
Малещевските Планини, Брегалница има мнпгу развиенп сливнп ппдрашје. Вп 
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 Извпр: Анализа и мпделираое на хидрплпщките прпцеси вп сливпт на реката Брегалница, 2007 
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Берпвската дплина, реката е прилишнп щирпка и бавна и акумулира знашаен решен 
материјал/нанпс. Вп селптп Будинарци, решната дплина е щирпка 500-600 m, дпдека 
пд селптп Разлпвци, влегува вп клисурата Разлпвци, дплга 19.1 km. Вп клисурата има 
пдредени ерпзивни прпщируваоа, какп пна вп близина на селп Митращинци. Пп 
Разлпвешката клисура, Брегалница теше низ Делшевскптп Ппле, каде се талпжат 
знашајни кплишини шакал и песпк, заради щтп вп пдредени делпви, текпт на реката се 
дели на ппвеќе притпки. Гпрнипт тек на Брегалница е вп Пијанец и Малещ. Вп пвие 
пбласти тешниетп е вп правец пд југ кпн север, пднпснп има меридијански правец. Пд 
сливпт на Пципалска Река дп селптп Истибаоа, пднпснп дп влезпт вп Кпшанската 
кптлина и ппнатаму дп сливпт вп Вардар, Брегалница теше пд истпк кпн запад вп 
наппреден правец. Низ дплината Истибаоа, тешениетп на реката Брегалница има 
дплжина пд 39 km. Уаму е изграденп езерптп Калиманци, кпе се кпристи за 
навпднуваое на пкплу 28.000 ha пбрабптливп земјищте вп Кпшанскп и Пвше Ппле. 
Брегалница навлегува вп Koшанската кптлина, кај селптп Истибаоа, теше решиси низ 
средината и гп минува селптп Крупищте, каде на запад е спздадена кратка решна 
дплина. Ппплавенп пд талпзите и ппрпјните дпждпви, решнптп кпритп е плиткп и 
нестабилнп, ппради щтп реката шестп се излева. 

Пд решната клисура вп Штип, дп вливпт вп реката Вардар, Брегалница минува низ 
младите палепгени и непгени седименти и решнптп кпритп е кривплинискп. Пва е 
пбласта Слан Дпл. 

Вп свпјпт тек, Брегалница има 23 притпки кпи се ппдплги пд 10 km. На десната страна 
се влеваат 10 притпки сп вкупна дплжина пд 241 km, дпдека пд левата страна има 13 
притпки сп вкупна дплжина пд 260 km. Дплините на сите притпки се мпнпгенетски, за 
разлика пд дплината на Брегалница кпја е пплигенетска. Уие се развиле какп притпки 
на ппединешните езерски басени и сп тешениетп надвпр пд езерптп, нивните впди 
станале притпки на Брегалница. Вп планинските пбласти нивните дплини се длабпки 
и вп пблик на буквата V.  
 

 Некпи пд десните притпки на реката Брегалница 

Призарска Река или Мащалница - извира ппд Царев Врв на Пспгпвп на надмпрска 
виспшина пд 1.510 m и се влева вп Брегалница над селптп Мпјанци на надмпрска 
виспшина пд 320 m. Уaа е дплга 30 km и ja фпрмираат Бела и Црна Река кпи се 
сппјуваат вп близина на селптп Решани. Уаа зафаќа сливна ппврщина пд 198 m² и има 
релативен наклпн пд 39,5%. 
Кпшанска Река - извира пд јужната страна на Лппенскп Билп, на Пспгпвп, на 
надмпрска виспшина пд 1.630 m и се влева вп Брегалница над селптп Чифлик на 295 m 
надмпрска виспшина. Уаа има развиенп сливнп ппдрашје и нејзината главна притпка е 
Мала Река; вп нивнипт влив е направена акумулацијата Градше. Уаа е дплга 34 km, 
има сливнп ппдрашје пд 198 m² и релативен наклпн пд 39,3%. 

 
Злетпвска Река - извира на северната страна на Лппенскп Билп на Пспгпвп на 
надмпрска виспшина пд 1.620 m и се влева вп Брегалница ппд селптп Фларци на 293 m 
надмпрска виспшина. Уаа е дплга 50 km и има некплку притпки пд кпи најдплгата е 
реката Беласица. Уаа ппфаќа сливнп ппдрашје пд 460 km² и има релативен наклпн пд 
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26,5%. Злетпвска Река има 35 ппгплеми и ппмали притпки, пд кпи Венешка река е 
најгплема. Злетпвска Река е ппмеду устиетп на притпки пд левата страна: Емиришка 
Река и реката Естрец. Пвпј лпкалитет е важен ппради длабпкп засешената решна 
дплина сп налик на клисура и вп некпи места има налик на каопн.  

 

 Некпи oд левитe притпки на реката Брегалница 

Пспјница - извира пд Струмишки Рид на Плашкпвица, на надмпрска виспшина пд 1.260 
m и се влева вп Брегалница ппд селптп Јакимпвп на 345 m надмпрска виспшина. Уаа е 
дплга 32 km, ппфаќа сливнп ппдрашје пд 327 km² и има релативен наклпн пд 28,6%. 
Уаа има развиенп сливнп ппдрашје, кпе е спставенп пд некплку реки какп Калугерица, 
Лаки и Барбпсница, а ппдпцна вп неа се вливаат некплку притпки какп Сущица, 
Драгпбраска и Блатещница. Впдите на реката Пспјница и нејзините притпки се 
кпристат за навпднуваое на тутунпви и призпви пплиоа вп Регипнпт на Виница. 
Прптпшните впди пд Пспјница, Градещка и Винишка Река се кпристат за навпднуваое 
210 ha плпднп земјищте. 

Градещка Река - извира вп северните падини на врвпт Кпзбран, вп Башалија на 
Плашкпвица, на надмпрска виспшина пд 1420 m и вп гпрнипт тек е ппзната ппд иметп 
Флпмија, пптпа врти кпн север ппд иметп Зрнпвска река и се влева вп Брегалница 
веднащ пд страна на патпт Кпшани - Зрнпвци, на 325 m надмпрска виспшина. Уаа е 
дплга 23 km, зафаќа сливна ппврщина пд 70 km² и има релативен наклпн пд 47,6%. Дп 
селптп Зрнпвци тпа е планинска река сп клисура налик на дплина и ппнатаму таа е 
рамнишарска река. Реката се кпристи за навпднуваое на 250 ha ппд пшенка, праз и 
други култури. 

Кпзјак - извира ппд врвпт Јајла на Плашкпвица на надмпрска виспшина пд 960 m и се 
влева вп Брегалница кај селптп Карбинци на 280 m надмпрска виспшина. Уаа е дплга 
22 km, a сливпт има ппврщина пд 60 km² и релативен наклпн пд 30%. 
Сува Река - извира вп пбласта на Јуруклук, на Плашкпвица, на надмпрска виспшина пд 
820 m и се влева вп Брегалница, вп близина на селптп Дплни Балван, на 276 m 
надмпрска виспшина. Уаа ппфаќа сливнa ппврщина пд 70 km² и има релативен наклпн 
пд 23,6%. 

Реката Радаоска е кратка (19,8 km) лева притпка на Брегалница и нејзината сливна 
пбласт изнесува 62,8 km² и се прптега вп правец ЈИ-СЗ. Реката гп дпбила иметп пп 
селптп Радаое, низ кпе минува. Впзвпднп кпн селптп Гплем Гавер таа се нарекува 
Суви Пптпк, дпдека на извприте се нарекува Кури Дере. 
Реките Кпзјашка (гпдищен прптпк на впда пд 0,28 m³/сек.), Аргулишка (гпдищен прптпк 
на впда пд 0,102 m³/сек.) и Радаоска (гпдищен прптпк на впда пд 0,10 m³/сек.) имаат 
мал прпсек на прптпкпт на впда и самп делумнп ги задпвплуваат пптребите на 
регипните каде тие минуваат. Решните кприта не се регулирани пп целата дплжина на 
текпт и при ппрпјни дпждпви тие се излеваат.  
 
Уабела 8 Сливна ппврщина, дплжина, прпсешен наклпн и решнп ппщумуваое 

Река 
Сливна ппвршина вп 

km² 
Дплжина вп km 

Прпсечен 
наклпн 

Ппшумуваое вп % 

Кпчанска Река 198.0 34.0 39.3% 45 

Призарска Река 137.0 30.0 39.5% 50 
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Вплтиое 28.5 7.5  5 

Врбичка Река 21.0 12.0  0 

Злетпвска Река 460.0 50.0  25 

Зрнпвска Река 70.0 23.0 47.6% 60 

Мпрпдвишка Река 7.0 6.0  90 

Видпвишка Река 5.0 6.0  85 

Брегалница 4307.0 225.0 7.0% - 

 

Вп пднпс на впднипт пптенцијал на Регипнпт, ппстпи мпжнпст за градеое акумулации 
или брани на некплку лпкации. Сликата дплу ги прикажува ппстпешките и 
планираните акумулации вп Регипнпт. 

 
Слика 11 Ппстпешки и планирани акумулации вп Република Македпнија 

 

4.4 Ппчва 
 Тпппграфија 

Ппщирпкипт регипн, какп и пбласта щтп е предмет на нащетп разгледуваое, припада 
вп две главни гептектпнски единици, Српскп-македпнскипт масив и Вардарската зпна. 
Делницата Црна Скала-Виница е главнп ридскп-планински терен, а пптпа минува низ 
рамнишарски пбласти, благп ридести и ридски терени.  
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Слика 12 Релјеф на ИПР (висински прпфил) 

 

Слика 13 Релјеф на ИПР 

Уеренпт се спстпи пд виспки ридпви, длабпки дплини и суви клисури сп испакнати 
ппдигнуваоа сп стрмина свртена кпн пптпци и суви клисури. Делницата Виница-Штип 
се прптега главнп низ Кпшанскп Ппле и вп пдредени делпви низ ридски терен. 
Најгплем дел е рамнишарскп - ридест терен сп ппвремени дплини и клисури. 

Делницата Птпвица-Кадрифакпвп е главнп рамнишарски терен–Пвше Пплската низина, 
кпја има благи падини и нема знашајни прекини на теренпт. Дел пд делницата 
Кадрифакпвп-Птпвица минува низ Пвше Ппле сп благи издигаоа вп делпви сп Епцени 
и Плипцени седименти.  

Планираната рута ги избегнува пкплните мали виспшини (брда). Уеренпт вп близина 
на Штип е благп брдпвит. 
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 Геплпгија 
Регипнпт ги има следните геплпщки карактеристики: 

Две мика (лискун) зрнести гнајсеви-GMB: Гнајсевите се најраспрпстранетите видпви 
на прекамбриски фпрмации и ппкриваат најгплема ппврщина вп сппредба сп 
пстанатите шленпви на пвпј кпмплекс. Ппради тпа, тие мпже да се сметаат какп 
пснпвна карпа на виспкп метампрфнипт кпмплекс на дадената пбласт, дпдека другите 
метампрфни карпи на прекамбриската ера се самп мали пблици на прпмена. Заеднп 
сп лептинплитите и мика-щкрилците, тие спздаваат ппстепена прпмена или се 
ппјавуваат вп нив. Ппмладите фпрмации пд Рифеј Камбриумската ера се вп фпрма на 
трустпви. 

Мика-щкрилци-Sm: Пвие карпи ппкриваат важна пбласт вп Регипнпт. Уие лежат над 
две лискунскп зрнести гнајсеви. Уие се карактеризираат сп ретрпградна метампрфпза, 
а реткп се набрани. Вп целата пбласт, лискун (мика)-щкрилците имаат силнп изразена 
щкрилпвитптс сп кафеавп жплта бпја. 
Истпшнп пд Призарска Река, тие се ппјавуваат какп литплпщка хпмпгена маса, сп сивп-
сребрена бпја, гплеми лискуни, сп щкрилеста структура и гранплепидпбластишна 
структура.  

Лептикплити и мика-щкрилци-SmG: Пвие карпи најшестп се напдаат вп пбласта на 
селата Истибаоа, Пресека и Виница и пп дплжината на патпт кпн Штип. 
Кварц-хлприт-серититски щкрилци-Sco: Вп делпт на Црна Скала - Виница, пвие карпи 
гп спшинуваат централнипт дел на теренпт, вп наспка СЗ-ЈИ. Вп Регипнпт Кадница 
фпрмациите на кварц-хлприт-серитиски щкрилци се заменуваат сп ептидптски-
хлприт-амфибпл щкрилци. 
Вп делпт Црната Скала-Виница фелспадски хлприт-мускпвит щкрилци-Scom: Уие мпже 
да се најдат вп тесна пбласт вп правец С-Ј, какп карпи сп светлп сина бпја и 
листпвидна ппјава, кпи се дпста слишни на гнајс. Вп западната пбласт, пптпшнп кпн 
пртпгенезата, слпјпт е дпста пстар, а сп кварц-хлприт-серицитски щкрилци тие 
ппстепенп и странишнп се менуваат. Пвие карпи микрпскппски се дпста щкрилести и 
сп мала гранулација. 

 
Палепзпик (PZ)  

Пртпгнјасеви-G: Уие беа прпнајдени истпшнп пд  ппплавените гранитни ппрфири, вп 
близина на селптп Каменица и се распрпстранети на југ, дп реката Лаки. Уие се мнпги 
цврсти, кпмпактни жплти карпи сп средна гранулација, имаат серититска текстура. 
Нивната структура е гранпбластишна дп ппрфирпбластишна на места катакластишна. 
Филити и кварц-серицитни щкрилци-FS: Пвие щкрилци биле прпнајдени какп ленти на 
биптитскипт правец - гранулирани гранити вп правец на С-Ј. Уие се сп темнп сива бпја 
сп phyllitic изглед. Уемнп сивите се ппделени вп тенки листпви и лискуни, дпдека вп 
кпнтактната пбласт сп гранитете тие се прилишнп цврсти какп кварцпт. 

Гранпдиприти, Аплитни-δγ, φ: гранпдипритните карпи шестп се напдаат вп пваа пбласт 
вп фпрма на гплеми масиви. Уие главнп изгледаат какп вулкански фпрмации пд рифеј 
-камбрискипт перипд. Ппмали масиви на пвие карпи мпже да се најдат вп близина на 
селптп Блатец и вп дплнипт тек на реката Сирава, каде тие минувааат преку два-
лискунски гнајсеви. Уие се кпмпактни, тещки и на лпкалнп нивп искрщени, сп нещтп 
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ппмала гранулација и структурата на грубп разлистени биптитни гранити,  сп синп-
жплтп дп синп-зелена бпја. Уие се леукпкратски дп меспкратски. Нивната структурна 
граулација е алптрипмпрфна дп хипидипмпрфна. 

Кварц диприти-δ: Пвие карпи ппкриваат мала пбласт вп сппредба сп другите 
гранптиди и се застапени вп пбласта на Делшевп. Макрпскппски тие се сп светлп сива 
дп темнп сива бпја, кпмпактни, карпи сп средна гранулација и тие не се разликуваат 
пд гранпдипритите. 
Аплитпидни гранити-γ: Пвие карпи се напдаат вп два вида, какп масив и вп слпеви. 
Акп тие се вп фпрма на слпеви, нивната дебелина изнесува пд 5 cm дп 2 m. Пвие 
карпи се најкисела диференцијација на гранитпиден масив. Уие имаат мала 
гранулација сп светлп сива дп жплтеникавп-рпзпва бпја, тещки се, нп механишки се 
целпснп крщливи карпи. Честп вп пукнатините ппстпјат делпви на пксиди на железп и 
манган. 

Leucocratic гранити сп средна гранулација-γ: пвие гранити се ппјавуваат вп пбласта на 
селптп Бигла, каде јаснп мпже да се забележи ппстепена транзиција пд биптидни 
гранити сп гплема гранулација. Уие имаат јасна структурна гранулација сп средна 
гплемина дп структура сп мала гранулација и брзп намалуваое на биптите. Уие се 
масивни, сп светлп жплта и бела бпја, а вп некпи места сп мали щкрилци. Нивната 
структурна гранулација е алптрипмпрфишна дп хипидпмпрфишна.  

 

Уријас - T1, T2 седименти вп пбласта на истражуваоетп беа дефинирани какп дплен и 
среден перипд на Уријас. Пвие седименти се присутни какп црвен кварц песпшник и 
кпнглпмерати, какп и темнп сив варпвник, кпи се слпевити и милпнитизирани. 
Седименти пд дплен Уријас се најдени југп-истпшнп пд Делшевп кпн државната 
граница сп Република Бугарија. Уие се изградени пд црвени кварц песпшник и 
кпнглпмерати. Пвие фпрмации вп тектпнска смисла се щират над зелените карпи или 
гранити, какп и над палепгените фпрмации и кварц-латитните прекрщуваоа. 

Вп пдредени слушаи тие се ппјавуваат какп лежищте на варпвник пд среден Уријас. 
Кпнглпмератите се направени пд карпи на кварц, гранити и гранпдиприти, какп и 
паршиоа пд вулкански карпи. Песпшникпт се спстпи пд фини зрна на кварц, дпдека 
песпшните щкрилци се спстпјат пд кварц и лискун (мика) сп матрица на глинест 
цемент. 

 
Палепгените фпрмации се застапени сп гпрнипт епцен вп Делшевскп - Пехшевската 
дплина и пбласта пкплу Виница, Кпшани и Штип. Сппред нивните литплпщки 
карактеристики и пплпженпста на слпеви, забележани се следните литплпщки 
шленпви: кпнглпмерати, песпшник (песпшен камен), щкрилец, лаппрец и шакал. 

Кпнглпмерати-Е3: Уие се базалнипт дел пд гпрнипт Епцен. Пва серија беще пткриена 
вп пбласта меду селата Габрпвп и Звегпр. Уаа е изградена пд кпнглпмерати и бреши 
кпи наизменишнп се изменуваат вп пптенки слпеви пд песпшник, щкрилци и варпвник. 
Нивната дебелина е пкплу 100 m. Литплпщкипт спстав на кпнглпмератите е хетерпген. 
Уие се спставени пд карпи на Уријаски варпвник, сп ппмалку гранит, габрп, зелени 
щкрилци и дијабази. 
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Флищ пблици-SE3: Вп пваа литплпщка серија ималп разлишни литплпщки пблици, 
претставени сп жплт песпшен камен сп ретки вметнуваоа на алеурплитни щкрилци и 
наизменишнп менуваое на микрп-кпнглпмерати сп слабп изразена градација. Уие 
најшестп се застапени северп-истпшнипт дел на Делшевп, кпн планината Гплак. 
Песпшнипт камен е најзастапен литплпщки пблик. Ппстпјат варијации на гплеми дп 
средни гранулации, сп дебелина ппмеду 30 и 150 cm. Литплпщките вертикални 
прпмени се мнпгу шести, сп ритмишки прпмени сп жплтеникава средна гранулација дп 
мала гранулација на алеурплитни щкрилци. Ппвременп ппстпјат жплти издигнати 
песпшници и делпви на макрп-кпнглпмерати. Вп ситнп гранулирани седименти, кпи 
пбишнп се глинести, тие се сп слабп изразена хпризпнтална слпевитпст сп 
наизменишнп менуваое на темни и светли слпеви, сп дебелина ппмеду 2 и 5 mm. 
Кпнглпмератите, какп и микрп-кпнглпмератите се ппјавуваат вп некпи места вп свпјпт 
среден и заврщен дел. 
Уие се спставени пд разлишни фрагменти, претежнп кварцит и запблени камеоа на 
песпшници, фрагменти пд гранпдипритни карпи, щкрилци, итн, кпи се нерамнпмернп 
распределени. Цемент е песпшнo-глинест. Ареурплитите се темнп-листести. 

Епценски флищ седименти (4E3): Уие се пдделени какп флищни карпести маси вп 
Палепген, распрпстранети на север и северп-истпшнп пд Штип. Уие се серија на 
песпшни щкрилци, лаппрец и песпшен камен, кпи вертикалнп наизменишнп се 
менуваат. 

Песпшните щкрилци и лаппрецпт се дпминантни и тие се ппјавуваат вп слпеви вп 
фпрма на плпши сo „m“ гплемина. Истп така се јавуваат вп пптенки слпеви, кпга тие се 
напдаат ппмеду два слпја пд песпшен камен. Уие најшестп имаат сива дп зеленп-сива 
бпја. 
Песпшнипт камен има мала дп средна гранулација сп карбпнскп цемента матрица. Уие 
се пбишнп вп фпрма на плпши, реткп вп блпкпви. Флищните седименти вп пбласта на 
Штип се дебели пкплу 1500 m. 

Кварцлатите се важни вулкански нарущуваоа кпи се присутни вп пбласта Делшевп, а 
вп другите пбласти тие се самп ппјава. Јаснп е утврденп дека тие ги прекрщуваат 
рифеј-камбриските вулкански седиментни и палепгенските фпрмации, дпдека 
седиментите пд Уријас вп слпевита фпрма се напдаат над нив, а Плипценпт е 
трансгресивен вп фпрма на гплеми прекрщуваоа, сп пстра кпнуспвидна фпрма. 
Нивната бпја е светлп сива, синп-сива, сивп-зелени и мнпгу реткп светлп рпзева бпја. 
Уие се спставени пд следниве минерали: санидин, плагипклас, кварц, амфибпл и 
биптит. Пвие карпи имаат хплпкристална-ппрфиска структура. Пснпвната маса е 
секпгащ кристализирана и сп истите кпмппненти какп phenocrysts . 

Пблици на глини и песпк-P: Пвие седименти ппкриваат најгплема ппврщина. Уие се 
напдаат вп пбласта на селата Габрпвп, Звегпр, Стамер, пптпа вп дплината на Пехшевп-
Берпвп и Кпшани-Виница. Уие се синп-зелени, спдржат малку песпшна глина, 
разнпбпјни калипнизирани глини сп примеси на битумен и глини, јаглерпдна глина, 
лаппреста глини и песпк. Сите пвие литплпщки шленпви се менуваат хпризпнталнп и 
вертикалнп. Уемнп сивата глина спдржи пстатпци пд флпра. 
Чакал и песпкпт-PI: Пвпј литплпщки спстав е типишен за гпрните плипценски 
седименти, кпи се спставени пд шакал сп гплема гранулација, лпкалнп зацементирани 
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вп кпнглпмерати сп песпк и песпшна глина. Уие најшестп се напдаат вп пбласта 
Делшевп и ппщирпкп, лпкалнп вп целипт регипн. Пвие седименти се крајните 
хпризпнти на плипценски езерски седименти вп Делшевп-Пехшевската дплина и 
Кпшанскп-Винишката дплина. 

 
Кватернер (П) претставен сп прплувијални (pr), делувијални (d) и алувијални 
седименти, развиени пп дплжината на рутата. Најгплемипт дел пд рутата ппминува 
низ квартенарни седименти-главнп прплувијални наслаги кпи се спставени пд тиоа-
песпшна глина, глинест песпк и шакал сп слабп пбрабптени и непбрабптени паршиоа 
пд пригиналните карпести маси, зајакнати сп глинеста ппшвата и песпклива ппшва. 
Нивната дебелина варира пд некплку метри дп 30 m, спставен пд пплу-прерабптени 
паршиоа пд пкплните ридпви измещани сп песпк и гплем прпцент пд глинест 
супстанција. Делувијалните седименти (d) се неправилнп расппредени вп пбласти сп 
благи наклпни и вп една мала пбласт пп дплжината на рутата. Пп дплжината на 
главните реки (реката Свети Никпла, Бела Впда) и ппмалите реки ппстпјат алувијални 
седименти (al) на спвремената решни тераси (разни видпви на песпк и шакал сп 
песпшна глина).  

 

Слика 14 Геплпщка мапа на решнипт слив на Брегалница (1.Квартернер; 2. Уерцијар; 3. 
Прптпзпик; 4. Магматски карпи)13 

 Кпристеое на земјиштетп 
Прирпдните, гепграфските, климатските и хидрплпщките карактеристики 
пвпзмпжуваат пптенцијал за прпизвпдствп на приз, пспбенп вп Кпшанскп ппле, кпе е 
дпбрп ппзнатп пп свпјпт приз. Пијанец и Малещевијата се ппвплни за пдгледуваое на 
пвпщје и зеленшук. Најзастапена е пшеницата, пптпа следува кпмпирпт, пшенката, 
луцерката и дпматите. Ппради специфишните геплпщки карактеристики на 
планинските масиви, Регипнпт има развиена плпвп-цинкпва рударска индустрија. 
Друга важна индустрија е текстилната индустрија и гплем брпј на текстилни 
прпизвпдни ппгпни се напдаат вп пвпј регипн. Планинските терени вп Регипнпт имаат 
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 Извпр: Анализа и мпделираое на хидрплпщките прпцеси вп решнипт слив на Брегалница, 2007 
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гплем пптенцијал за развпј на зимскипт и алтернативнипт туризам, иакп тие се ущте 
се вп рана фаза на развпј14. 
Земјпделскптп земјищте вклушува пбласти кпи се кпристат за земјпделскп 
прпизвпдствп: пбрабптливп земјищте и пасищта. Ппстпи знашителна стабилнпст, без 
ппгплеми разлики пд гпдина вп гпдина. Пасищтата гп спшинуваат ппгплемипт дел пд 
земјпделскптп земјищте, вклушувајќи и пасищта на ридпвите, планините и низините. 

 
Слика 15 Структура на земјпделската пбласт изразена вп % - ИПР, 201215 

 

 
Слика 16 Земјпделскп земјищте пп категприи изразенп вп % - ИПР16 

 

Фпптреба на земјищтетп вп „Истпшнипт“ регипн сппред CORINE Land Cover за перипдпт 
2000-2006 гпдина е прикажан на следната слика. 
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 Државен завпд за статистика (2013) „Регипни вп Република Македпнија, 2013“ 
(http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1_en.aspx?rbr=411) 
15

 Извпр: Државен завпд за статистика (2013) „Регипни вп Република Македпнија, 2013“ 
16

 Извпр: Државен завпд за статистика (2013) „Регипни вп Република Македпнија, 2013“ 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1_en.aspx?rbr=411
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Слика 17 Кпристеое на земјищтетп (Извпр: Министерствп за живптна средина и прпстпрнп 

планираое) 

 Шуми 

Истпшнипт плански регипн распплага сп знашителни ппврщини кпи мпжат да се 
искпристат за развпј на дрвната индустрија, какп и за развпј на планинскипт туризам. 
Сепак, искпристуваоетп на щумите мпра да ппада пд принциппт за раципналнп 
кпристеое на щумите, нивнп унапредуваое и пбезбедуваое виспк степен на защтита. 
Вкупната ппврщина ппд щума е 136,738 ha, пднпснп 13% пд вкупните щуми вп 
државата, щтп пд друга страна е 38% пд вкупната теритприја на Регипнпт. Дрвната 
маса е 4.8 милипни m3 или 6% пд вкупната дрвна маса на Државата, а планиранипт 
сешив етат на дрвна маса изнесува 250,000 m3 гпдищнп.  

 
Пд щумите најзастапени се бпрпвата щума (f. Pinacae), дабпвата щума (f. Quercacae) и 
букпвата щума (f. Fagacae). Какп резултат на дплгпгпдищнптп интензивнп 
искпристуваое на дабпвите щуми, тие се сега вп фаза на фпрмираое на млади 
садници сп разлишна густина. Букпвипт ппјас е застапен вп планинскипт и 
ппдпланинскипт ппјас. Втприпт ппјас најшестп е испрекинат и некпнтинуиран. 
Ппдпбрп се зашувани гпрските букпви щуми, тие се пд гплемп знашеое за щумскптп 
стппанисуваое.  
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Слика 18 Ппщумуваое пп видпви, 2012 

 

Слика 19 Ппщумуваое пп садници, 201217 

4.5 Биплпшка разнпвиднпст и заштитени ппдрачја 

Истпшнипт плански регипн на Република Македпнија се пдликува сп дпста разнпвидна 
биплпщка разнпвиднпст. Ппфаќа планинска вегетација на Малещевските Планини, 
Влаина и Плашкпвица, низински пбласти сп медитерански елементи, дплж реката 
Брегалница и нејзините притпки, какп и специфишни делпви на халпфитни биптппи 
западнп пд Штип.  
 

 Вегетација 
Шумската вегетација е главна и пптенцијална вегетација вп Регипнпт. Уаа е застапена 
вп висинскиoт ппјас, какп щтп е слушај за целата теритприја на Република  
Македпнија. На најниските делпви застапени се щумите заедници на дабпт благун и 
бел габер (Querco-Carpinetum orientalis) вп разлишни фази на деградација. На 
ппвиспки надмпрски виспшини, застапена е щумската заедница на дабпт плпскаш и 
цер (Quercetum frainetto-cerris), пп щтп следи, щумската заедница на дабпт гпрун 
(Orno-Quercetum petraeae), щумска заедница на ппдгпрска букпва щума (Festuco 
heterophyllae-Fagetum) и щумска заедница на гпрска букпва щума (Calamintho 
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 Шумарствп, 2012 – ISBN 978-608-227-114-9 
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grandiflorae-Fagetum). Карактеристиките на щумската вегетација вп букпвипт ппјас 
ппфаќаат присуствп на прпстрани заедници на бпрпва щума, пспбенп на Малещевски 
Планини. Спстпини на белипт бпр и црнипт бпр се дпминантни вп зимзелените щуми 
вп пваа пбласт. Сепак, мпже да се најде и спстпина на македпнската ела (Abies borisii-
Regis). Ппстпи една мала спстпина на смрша (Picea Abies), една пд најјужните 
лпкалитети вп Еврппа. 

Ппкрај зпнската щумска вегетација, ппстпјат некплку други азпнални щуми кпи главнп 
се развиваат пп дплжината на реките: врба (Salix alba, S. fragilis, S. elaeagnos), црна 
јпба (Alnus glutinosa) и тпппла (Populus alba, P. nigra) ппјаси и щуми, заедници на 
тамариск (Tamarix spp.) и некпи заедници на Платан-Чинар (Platanus orientalis). 
Ппкрај щумска вегетација, ппстпјат гплем брпј на суви пасищта и растителни 
заедници. Некпи пд нив се щират пп искпренуваоетп на щумите и грмущките 
(пспбенп пние на дабпт благун). Уипишни се суви пасищта претставени сп некплку 
растителни аспцијации. Сплените ппшви, сп халпфитна вегетација и халпфити, е еден 
пд специфишните делпви меду Штип, Бпгпслпвец и Сландпл (ппгплем дел пд пвие 
живеалищта се напдаат вп Вардарскипт регипн). 
Блатата се претставени сп мали спстпини пп дплжината на реките (Брегалница, Крива 
Лакавица), какп и некпи тресетищта на Малещевски Планини и Влаина Планина. Еднп 
пд најппзнатите мпшурищтата е Јудпви Ливади (вп близина на Пехшевп), а се дплжи на 
присуствптп на инсективпрнптп растение Drosera rotundifolia. 

 Флпра 

Флпрата вп Истпшнипт плански регипн е мнпгу разнпвидна вп спгласнпст сп 
разнпвиднпста на вегетацијата и живеалищта. Вкупнипт брпј на растителни видпви вп 
Истпшнипт плански регипн не е ппзнат. Сепак, се збпрува за присуствп на пкплу 1.000 
видпви на Пспгпвските планини. 

Разнпвиднпста на растенијата е најизразена вп низинските делпви пд Истпшнипт 
плански регипн. Делпвите западнп пд Штип се дпбрп ппзнати пп присуствптп на ретки 
и ендемишни видпви (Hedysarum macedonicum, Onobrychis megalophylla, Ferulago 
Macedonica, Salvia jurisicii), халпфити (Artemisia maritima, Krasheninnikovia ceratoides, 
Camphorosma monspeliaca) и степски растенија (Astragalus parnassi, Morina persica, 
Convolvulus holosericeus). Некпи пд пвие видпви мпжат да се најдат вп ппднпжјетп на 
Пспгпвските планини. 

За разлика пд западнипт вп ппгплемипт дел пд Истпшнипт плански регипн, ппстпјат 
некплку други важни растителни видпви вп планинската пбласт: Drosera rotundifolia, 
Picea Abies, Verbascum lesnovoensis, Genista fukarekiana, lycopodium clavatum, 
Dryopteris borreri, Festuca thracica ssp. violaceo-sordida var. osogovoense, Viola orbelica 
итн. 

 Фауна 

Рибната фауна вп реката Брегалница е застапена сп ппвеќе пд 25 вида, некплку сп 
екпнпмска важнпст, а некпи се ендемишни видпви за решнипт слив на Вардар или 
јужен Балкан (Cobitis vardarensis, Alburnus macedonicus, Sabanejewia balcanica, 
Romanogobio elimeius, Chondrostoma vardarense, Squalius vardarensis, Salmo 
macedonicus, Oxynoemacheilus bureschi, итн.). Истпшната змијулка (Eudontomyzon 
mariae) е истп така забележана вп реката Брегалница. 
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Впдпземците се претставени сп ппвеќе пд 10 вида (Lissotriton vulgaris-пбишен тритпн, 
Salamandra salamandra-дпждпвник, Bombina variegate-жплта пгнена жаба, Rana 
temporaria-тревна жаба, Rana graeca-гршка жаба, Pelophylax ridibundus-езерска жаба, 
Rana dalmatina-щумска жаба, Bufo bufo-пбишна крастава жаба, Pseudepidalea viridis-
зелена крастава жаба, Hyla arborea-гаталинка или лисна жаба, Pelobates syriacus-
сириска лукпва жаба). 

Има пкплу 25 вида рептили вп Истпшнипт плански регипн. Ппвиспките планински 
места се населени сп некпи ретки видпви (живпрпдна гущтерица-Viviparus Lizard, 
Vipera berus-щарка). Сепак, најинтересните ги има вп ниските пбласти: Eurotestudo 
hermanni-пбишна желка, Testudo graeca-гршка желка, Ablepharus kitaibelii-панпнски 
ријаш, Podarcis erhardii-македпнска гущтерица, Lacerta trilineata-гплем зелен гущтер, 
Typhlops vermicularis-црвпвидна змија, Platyceps najadum-стрелец, Dolichophis caspius-
смпк, Eryx jaculus-степски удав, Vipera ammodytes-ппскпк и Telescopus fallax-Еврппска 
машка змија. 

Идентификувани се разлишни видпви птици. Вкупнипт брпј птици се ущте не е утврден 
за Истпшнипт плански регипн. Најзнашани видпви се: Neophron percnopterus, Coracias 
garrulus, Falco naumanni, Falco peregrinus, Accipiter brevipes, Buteo rufinus, Falco 
biarmicus, Circaetus gallicus, Aquila heliaca,  Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Ciconia nigra, 
Ficedula semitorquata, пднпснп видпви за утврдуваое на знашајни пбласти на птици 
(знашајни прнитплпщки лпкалитети-ЗПЛ).  

Цицашите вп Истпшнипт плански регипн не се дпбрп дпкументирани. Најинтересни 
мали цицаши се щумска вплухарица-Clethrionomys glareolus, Guepther's vole-глупец 
Microtus guentheri, македпнски глущец-Mus macedonicus, слепп куше-Nannospalax 
leucodon. Присуствптп на видра-Lutra lutra и златна куна-Martes martes ја згплемува 
вреднпста на цицашите. Истпшнипт плански регипн е населен и сп гплеми меспјади: 
ппстпјанп пд дива машка-Felis silvestris и вплк-Canis lupus, ппвременп пд кафеава 
мешка-Ursus arctos и верпјатнп карпатски рис-Lynx lynx carpathicus на Пспгпвски 
Планини.  

 Заштитени ппдрачја 

Нема защтитени ппдрашја вп Истпшнипт плански регипн на државата. Сепак, има 11 
пбласти кпи се знашајни за защтита на прирпдата и истите се предлпжени за защтита 
вп наципналнипт систем на защтитени ппдрашја. Предлпг защтитените ппдрашја 
Пспгпвп, Дплна Брегалница и река Лпмија се делат меду ппщтините вп Регипнпт и 
другите НФУС регипни. 
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Слика 20 Наципнален систем на защтитени ппдрашја вп Истпшнипт плански регипн  

(Зеленп-защтитени ппдрашја; синп-предлпжени ппдрашја за защтита сппред Прпстпрнипт план на РМ; 
црвенп-нпвппредлпжени ппдрашја за защтита (Брајанпска и др. 2011

18
) 

484-Пспгпвски Планини (защтитен предел); 513-Дплна/Гпрна Злетпвица (защтитен предел); 505-
Дплна/Гпрна Брегалница (сппменик на прирпдата); 570-Зрнпвска Река (парк на прирпдата); 254-Река 

Лпмија (парк на прирпдата); 530-Картал (парк на прирпдата); 270-Уемнипт Андак (парк на прирпдата); 
231-Берпвскп Езерп (защтитен предел); 353-Машевп (сппменик на прирпдата); 219-Јудпви Ливади (парк 
на прирпдата); 524-Кукуљетп (сппменик на прирпдата); 566-Малещевски планини (парк на прирпдата). 

Уабела 9 Наципнален систем на защтитени ппдрашја вп ИПР 

Кпд Македпнскп име Име на англиски јазик 

Категприја 
на 

заштитенп 
ппдрачје 

Ппвршина (ha) 

231 Берпвскп Езерп Lake Berovo PL 428.17 

570 Зрнпвска Рeка River Zrnovska Reka PN 484.84 

219 Јудпви Ливади Judovi Livadi PN 5.67 

530 Картал Kartal PN 592.79 

566 Малещевски Планини Maleshevski Planini PN 1753.16 

353 Машевп Machevo NM 360.47 
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 „Развпј на репрезентативна мрежа на защтитени ппдрашја” (прпектна активнпст Ref. RFP 79/2009). Прпект 
00058373 - PIMS 3728: „Зајакнуваое на екплпщката, институципналната и финансиската пдржливпст на системпт на 
защтитени ппдрашја вп Република Македпнија“. ФНДП, Министерствп за живптната средина и прпстпрнп 
планираое, Македпнскп екплпщкп друщтвп. 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH - BT Engineering Ltd                                                76 пд 260 

Кпд Македпнскп име Име на англиски јазик 

Категприја 
на 

заштитенп 
ппдрачје 

Ппвршина (ha) 

270 Уемнипт Андак Temniot Andak PN 47.69 

524 Кукуљетп Kukuljeo NM 97.92 

254 Река Лпмија River Lomija N 41.84 

505 Дплна Брегалница Lower Bregalnica NM 8817.24 

513 Дплна Злетпвица Lower Zletovica PL 2139.47 

484 Пспгпвски Планини Osogovo Mountains PL 77226.15 

Сппред дефиницијата вп Закпнпт за защтита на прирпдата, прирпдните реткпсти (какп 
нпва фпрма на защтита надвпр пд категприите на защтитени ппдрашја) вклушуваат 
делпви пд живата прирпда (ретки, загрпзени и ендемишни растителни и живптински 
видпви и нивни делпви и заедници) и нежива прирпда (релјефни фпрми, геплпщки 
прпфили, палепнтплпщки и спелеплпщки пбјекти, ппд услпв нивната пбласт да е 
ппмала пд 100 ha), пбјекти на прирпдата, благпдарение на нивните наушни, естетски, 
здравствени и другп знашеое, културни, пбука и пбразпвание и туристишкп-
рекреативни функции, уживаат ппсебна защтита пд државата. Ппределуваоетп на 
прирпдните реткпсти се врщи сп пдлука на Министерпт на прганпт на државната 
управа пдгпвпрен за рабптите пд пбласта на защтита на прирпдата, сп щтп времетп 
пптребнп за заврщуваое на ппстапката за нивнп утврдуваое е мнпгу ппкраткп и сп 
тпа бараоетп за ппсебни защтитни мерки вп пвие пбласти мпже да заппшне мнпгу 
ппранп. Вп државата има вкупнп 91 ппдрашја кпи се идентификувани и предлпжени за 
пзнашуваое какп прирпдни реткпсти. Четиринаесет (14) пд нив се пд знашеое за 
Истпшнипт плански регипн. 

 

Слика 21 Предлпжени прирпдни реткпсти вп Истпшнипт плански регипн 
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(441-Црна Дудинка; 523-Вулкански бпмби; 305-Даб благун (с. Бели); 326-Звегпр; 542-Стамер; 376-
Пещтера Кпоска Дупка; 438-Урабптивищте; 560-Езерскп Блатп; 440-Црна Упппла; 361-Мурите; 209-

Дабпски Андак; 356-Мпрпдвис; 358-Мпшарник; 525-Пилав Уепе). 

4.6 Културнп наследствп 

 Некплку лпкалитети и лпкации се евидентирани какп дел пд културнптп и 
истприскптп наследствп вп Истпшнипт плански регипн: 

 Ппщтина Штип: Археплпщки лпкалитет Баргала; 

 Ппщтина Виница: Винишка тврдина; 

 Ппщтина Прпбищтип: Манастир „Свети Гаврил Леснпвски“, „Свети Спиридпн” 
вп Злетпвп, лпкалитет Кпстпмар и старата населба Карлукпвп; 

 Ппщтина Берпвп: Манастир „Свети Архангел Михаил” лпциран вп јужнипт дел 
на градпт; Црква „Света Бпгпрпдица”; старата Христијанска црква „Свети 
Илија” вп Митращинци; старата саат кула вп центарпт на градпт, итн.  

 Ппщтина Чещинпвп - Пблещевп: Црква „Архангел Михаил” вп селп Спаншевп; 
старите фрески на „Великипт вхпд” и „Бпгпрпдица щирщаја небеса”; Црква 
„Манастирпт” над селп Спкпларци. 

 
Слика 22 Културнп наследствп вп Република Македпнија 
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4.7 Материјални дпбра 
 Фправуваое сп птпад 

Системпт за управуваое сп птпад главнп се заснпва на спбираое и птстрануваое на 
птпадпт. Фслугите за спбираое, трансппртираое и птстрануваое ги пбезбедуваат 
јавните кпмунални претпријатија (ЈКП). Птстрануваое на птпадпт е пбезбеденп пд 
страна на ЈКП вп единаесет (11) ппщтински деппнии. Рабптеоетп на деппниите е 
кпнтрплиранп, нп истите не се успгласени сп бараоата на ЕФ.  
Сппред спрпведените теренски истражуваоа, ппстпјат 71 некпнтрплирана деппнија, 
пспбенп вп руралните пбласти. Прпстпрната распределенпст на ппщтинските деппнии 
и дивите деппнии е претставена на следната мапа: 

 
Слика 23 Прпстпрна расппреденпст на ппщтински и диви деппнии вп Регипнпт 

Листата на ппщтински деппнии и диви деппнии (ппврщина, вплумен, итн.) се 
претставени вп Прилпг 4 пд пвпј дпкумент. 

Целипт спздаден птпад пд Регипнпт се нпси на деппниите щтп претставува ризик за 
загадуваое на впздухпт, ппшвата, ппврщинските и ппдземните впди, какп и мпжен 
ризик за биплпщката разнпвиднпст, земјпделскптп пбласти и здравјетп на лудетп, щтп 
се дплжи на птстрануваое на мещан ппасен и неппасен птпад. Дппплнителен 
прпблем за живптната средина е традиципналнптп некпнтрплиранп гпреое на 
птпадпт, на птвпренп. 

 Систем за спбираое на птпад и ппкриенпст 

Фслугите за спбираое, трансппртираое и птстрануваое главнп ги пбезбедуват јавните 
кпмунални претпријатија (ЈКП). Сепак, недпвплната ликвиднпст на пвие претпријатија 
пневпзмпжува инвестиции вп сппдветна инфраструктура за сегрегација и третман на 
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птпад; затпа главнп мещанпт птпад се спбира и деппнира на ппщтинските деппнии 
кпи не се успгласени сп бараоата на ЕФ, сп исклушпк на Штип, каде ппстпјат ппсебни 
кпнтејнери за ПЕУ и хартија. 

Прпцентпт на населениетп кпе редпвнп дпбива услуга варира пд 38% (Чещинпвп-
Пблещевп) дп 100% (Штип и Пехшевп). Ппгплемипт дел пд населениетп кпе не дпбива 
никакви услуги за спбираое на птпадпт живее вп руралните пбласти. Пва дпвелп дп 
згплемуваое на брпјпт на дивите деппнии, лпцирани на периферијата на населените 
места. Фреквенцијата на спбираое на птпадпт варира ппмеду ппщтините. Сп цел да се 
интерпретираат резултатите, мпра да пптенцираме дека најнаселена ппщтина вп 
Регипнпт е ппщтина Штип, а најмалку населена е ппщтина Зрнпвци. 
Ппдатпците за системпт за спбираое на птпад и ппкриенпста пд дпбиените пдгпвпри 
на пращалниците се прикажани вп следната табелата.  

 
Уабела 10 Ппкриенпст сп системпт за спбираое на птпад 

 Берпвп 

     Чещинпвп 
-

Пблещ
евп 

  Делшевп Карбинци Кпшани 
Македпнска 

Каменица 
 Пехшевп Прпбищтип Штип Виница  Зрнпвци Вкупнп 

Ппкриенпст на 
спбираое  (%) 100%   80%   92%   100%   95% 71%   

Население кпе 
дпбива услуги 80% 38% 80% 79% 95% 91% 100% 90% 100% 71% 90%  

Вкупнп 
население 13,181 7,125 16,673 4,040 38,058 7,729 5,068 15,480 48,578 19,521 3,098 178,551 

% Фрбанп 
население 50% 0% 66% 0% 74% 63% 0% 67% 91% 54% 0% 64.8% 

% Руралнп 
население 50% 100% 34% 100% 26% 37% 100% 33% 9% 46% 100% 35.2% 

Фрбанп 
население - брпј 

на жители 6,591 0 11,004 0 28,163 4,869 0 10,372 44,206 10,541 0 115,746 

Руралнп 
население - брпј 

на жители 6,591 7,125 5,669 4,040 9,895 2,860 5,068 5,108 4,372 8,980 3,098 62,805 

Вкупнп 
население кпе 
дпбива услуги  

10,545 2,708 13,338 3,192 36,155 7,033 5,068 13,932 48,578 13,860 2,788 157,197 

% Фрбанп 
население кпе 
дпбива услуги  

50% 0% 66% 0% 74% 63% 0% 67% 91% 54% 0% 74% 

% Руралнп 
население кпе 
дпбива услуги  

30% 38% 14% 79% 21% 28% 100% 23% 9% 17% 90% 26% 

Фрбанп 
население кпе 
дпбива услуги   

6,591 0 11,004 0 28,163 4,869 0 10,372 44,206 10,541 0 115,746 

Руралнп 
население кпе 
дпбива услуги  

3,954 2,708 2,334 3,192 7,992 2,164 5,068 3,560 4,372 3,319 2,788 41,451 

Прпцент на вкупнп население вп ИПР кпе дпбива услуги 88.0% 

Вкупнп урбанп население кпе дпбива услуги  100.0% 

Вкупнп руралнп население кпе дпбива услуги  66.0% 

 

Кпмпаниите, дадени ппдплу вп листата се пние кпи имаат лиценца за складираое и 
трансппрт на птпад вп Истпшнипт плански регипн. 
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 ДПУФ „ФАЛАНГА РЕЦИКЛАЖА“ ДППЕЛ   Виница  

 „МИЈП ВАЛИ Михаил“ ДППЕЛ  Виница  

 ДПУФ „МИМАЛ“ ДOOЕЛ, увпз - извпз, Кпшани  

 ДПУФ „СИДРА“ ДППЕЛ увпз - извпз, Делшевп  

 ДПССУФП „ФАМИЛИЈА УПДЕВ“ ДППЕЛ Прпбищтип  

 ДПУФ „ДЕМИУРАНС“ увпз - извпз ДППЕЛ Виница  

 ДЗПУФ „АГРПФИЛА“ ДППЕЛ, Штип  

 ДСППППУУ „Истпк-сурпвина“ ДПП увпз - извпз Виница  

 ЗДВИЛ Фабрика за прпизвпдствп на индустриски масла „МИНПЛ“ ДППЕЛ Штип  

 ДППФ „ПЕУРЕП“ увпз - извпз ДПП ШУИП  

 УДВИЛЗДПУФ „РЕЦИКЛАЖА“ увпз - извпз ДППЕЛ, селп Пшипала, Делшевп  

 „IVAL Trade“ ДПП, Штип  

 Sans AG Штип  

 ДУФ „БИ МЕУАЛИ“ ДПП, Штип  

 ДПФП „AJSHE DEM“ ДППЕЛ увпз-извпз Штип  

 ДПУФ „ДПКП-КАР“ ДППЕЛ Виница 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 УДУПФ „МАРПЕУ“ ДПП, Свети Никпле    

 ДСППП „ПУПАД“ ДПП, Свети Никпле 

Истп така, пазарпт за рециклираое на птпадни батерии и акумулатпри (WBA) вп 
Македпнија е неразвиен, псвен за автпмпбилски батерии. Има самп еден субјект, Tab 
Мак, ДПП пд Прпбищтип (ппранещен ВЕСНА САП ДПП Прпбищтип) кпј ппседува А -
интегрирана екплпщка дпзвпла бр. 11-2486/2, издадена вп спгласнпст сп Закпнпт за 
живптна средина и дпзвпла за врщеое дејнпсти на спбираое, третман и прерабптка 
на автпмпбилски батерии (птпадни батерии и акумулатпри - WBA вп Македпнија). 
 

 Анализа на кпличините птпад 
За целите на Планпт, беа спрпведени теренски ппсети и мереоа на кплишините птпад 
вп секпја ппщтина. Мереоата вп ппщтините пд Истпшнипт плански регипн беа 
направени пд 2 август-13 септември, 2013 гпдина.  

Спбираоетп на ппдатпци за вкупната маса на спздаденипт птпад беще направенп сп 
мереое на масата на „препплнети камипни за спбираое на птпад“, при щтп беа 
кпристени камипни кпи спбираат птпад на теритпријата на ппщтината. Измерените 
кплишини на птпад на дневна пснпва се сумирани вп следната табела. 
 
Уабела 11 Измерени кплишини птпад (впt) вп ппщтините пд ИПР, 02-13 септември, 2013 
гпдина 
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Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота Недела Дневен просек Вкупно

Штип 0,00 39,33 36,48 36,48 58,24 34,68 0,00 29,36 205,54

Пробиштип 0,00 12,04 10,62 20,06 25,84 10,74 0,00 11,33 79,30

Чешиново - 

Облешево
0,00 5,94 0,00 1,62 2,34 0,00 0,00 1,41 9,90

Кочани 32,09 30,85 30,18 19,50 7,45 7,92 43,28 24,47 171,27

Виница 9,82 8,98 6,44 14,75 12,30 0,00 0,00 7,47 52..29

Македонска 

Каменица
0,00 4,44 4,42 5,22 0,28 0,00 0,00 2,05 13,36

Пехчево 9,82 0,00 16,00 16,00 14,00 0,00 0,00 6,57 46,00

Делчево 9,65 24,58 11,44 17,28 14,64 0,00 0,00 11,11 77,76

Берово 9,65 15,20 14,20 19,10 21,60 0,00 0,00 11,39 79,75

Зрновци 2,10 2,60 2,20 1,30 1,50 0,00 0,00 1,39 9,70

Карбинци 5,30 2,60 5,20 2,80 6,60 0,00 0,00 3,21 22,50

ДНЕВЕН ПРОСЕК

ВКУПНО 68,78 146,89 137,18 154,11 164,79 53,34 43,28 109,77 768,37

 

На следната табела е прикажан преглед на главните статистишки ппдатпци за 
спздадените кплишини на птпад вп ппщтините вп Истпшнипт плански регипн, на 
гпдищнп нивп. 
 

Уабела 12 Индекс на генерираое птпад пп ппщтина вп Истпшнипт плански регипн 

 
Берпвп 

Чешинпвп 
-

Пблешевп 
Делчевп Карбинци Кпчани 

Македпнска 
Каменица 

Пехчевп Прпбиштип Штип Виница Зрнпвци Вкупнп 

Уежина на 
птпадпт (t) 4,147 515 4,044 1,170 8,906 747 2,392 4,124 10,688 2,719 504 39,955 

Ппкриенпст (%) 
100%   80%   92%   100%   95% 71%   

Фслуженп 
население (%) 80% 38% 80% 79% 95% 91% 100% 90% 100% 71% 90%  

Вкупнп 
население 13,181 7,125 16,673 4,040 38,058 7,729 5,068 15,480 48,578 19,521 3,098 178,551 

% Фрбанп 
население 50% 0% 66% 0% 74% 63% 0% 67% 91% 54% 0% 64.8% 

% Руралнп 
население 50% 100% 34% 100% 26% 37% 100% 33% 9% 46% 100% 35.2% 

Фрбанп 
население - 

брпј на жители 6,591 0 11,004 0 28,163 4,869 0 10,372 44,206 10,541 0 115,746 

Руралнп 
население - 

брпј на жители 6,591 7,125 5,669 4,040 9,895 2,860 5,068 5,108 4,372 8,980 3,098 62,805 

Вкупнп 
услуженп 
население 10,545 2,708 13,338 3,192 36,155 7,033 5,068 13,932 48,578 13,860 2,788 157,197 

% Фслуженп 
урбанп 

население 50% 0% 66% 0% 74% 63% 0% 67% 91% 54% 0% 74% 

% Фслуженп 
руралнп 

население 30% 38% 14% 79% 21% 28% 100% 23% 9% 17% 90% 26% 

Фслуженп 
урбанп 

население 6,591 0 11,004 0 28,163 4,869 0 10,372 44,206 10,541 0 115,746 

Фслуженп 
руралнп 

население 3,954 2,708 2,334 3,192 7,992 2,164 5,068 3,560 4,372 3,319 2,788 41,451 

Прпцент на вкупнп услуженп население вп ИПР 88.0% 
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Берпвп 

Чешинпвп 
-

Пблешевп 
Делчевп Карбинци Кпчани 

Македпнска 
Каменица 

Пехчевп Прпбиштип Штип Виница Зрнпвци Вкупнп 

Вкупнп услуженп урбанп население 100.0% 

Вкупнп услуженп руралнп население 66.0% 

t/жител/гпдина 0.393 0.190 0.303 0.367 0.246 0.106 0.472 0.296 0.220 0.196 0.181 0.254 

Генериран 
птпад (t) 5,184 1,355 5,054 1,481 9,375 821 2,392 4,582 10,688 3,830 560 45,321 

Генериран 
птпад пд 

урбани пбласти 
t 2,592 0 3,336 0 6,937 517 0 3,070 9,726 2,068 0 28,246 

Генериран 
птпад пд 

урбани пбласти 
t 2,592 1,355 1,718 1,481 2,437 304 2,392 1,512 962 1,762 560 17,075 

t/жител/гпдина 
Фрбанп 0.393  0.303  0.246 0.106  0.296 0.220 0.196  

0.244 

t/жител/гпдина 
Руралнп 0.393 0.190 0.303 0.367 0.246 0.106 0.472 0.296 0.220 0.196 0.181 

0.272 

 

Нajнаселенa ппщтина вп Регипнпт е ппщтина Штип и ппфаќа 23,6% пд вкупнптп 
прпизвпдствп на птпад вп Истпшнипт плански регипн, пп кпј следи ппщтина Кпшани 
(20,7%). Чистп руралните ппщтини, пднпснп Чещинпвп-Пблещевп, Карбинци и 
Зрнпвци имаат генералнп ппниски нивпа на генериран птпад пд урбани средини, щтп 
резултира сп малп ушествп вп генерираоетп птпад вп Регипнпт. Прпсешната дневнп 
генерирана кплишина птпад пп жител вп Истпшнипт плански регипн изнесува 
0,254t/жител/гпдищнп, щтп е мнпгу блиска дп прпценките пд претхпдните студии. 

 Мпрфплпшки спстав и кпличини птпад 

Сппред веќе сппменатата анализа на птпадпт, најдпминантна фракција е прганската 
сп 53.73%, дпдека градинарскипт птпад има удел пд 17.13%, а другипт бипразградлив 
птпад има удел пд 36.6%. Ситната фракција има удел пд 9.58% и е гплема кплишина 
кпја предизвикува негативни резултати, имајќи предвид дека пваа фракција не мпже 
да се искпристи за билп кпј друг третман. Уекстилпт и пелените кпи имаат удел пд 
2.79% и 3.59% сппдветнп, истп така претставуваат неппвплна фракција пд аспект на 
третман и ппвтпрна упптреба. 

Разгледаните рециклабилни фракции, какп щтп се хартијата и картпнпт, имаат 5.94% и 
4.33% удел, сппдветнп. Стаклптп има удел вп пшекуваните граници сп 3.07%. Tetrapak 
материјалите имаат мал удел (0,65%). Металните фракции заеднп зафаќаат 0.82% пд 
уделпт, щтп знаши дека алуминиумски кпнзерви зафаќаат самп 0.48% вп вкупнипт 
спстав на птпадпт.  

Пластиката, сп 4 ппткатегприи, има 13.43% удел вп вкупнипт спстав, дпдека ПЕУ 
щищиоа сп најдпбар рециклабилен пптенцијал ппфаќа 2.40%. Фделпт на пластишни 
кеси е дпста виспк (9,15%), дпдека пластишен птпад пд пакуваое и другите пластики 
имаат удел пд 1.04% и 0.85%, сппдветнп. Дрвптп и ПЕЕП имаат мнпгу нискп ушествп вп 
целпкупнипт спстав на птпадпт вп Регипнпт, пд пкплу 0.06%. Кпжата и ппасните 
материјали сп ушествп пд пкплу 0.3%, истп така, не претставуваат знашајна фракција вп 
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пднпс на целпкупната маса на птпадпт. Птпадпт пд градежнищтвптп и щут имаат удел 
пд 1.39%. 
Уабела 13 Прпсешен спстав на птпадпт за сите ппщтини вп Истпшнипт плански регипн 

ФРАКЦИЈА ВКФПЕН СПСУАВ/ИПР 

Градинарски птпад 17.13% 

Друг бипразградлив птпад 36.60% 

Хартија 5.94% 

Картпн 4.33% 

Стаклп 3.07% 

Метали (пбени) 0.63% 

Алуминиум (непбпени) 0.19% 

Уетрапак 0.65% 

Пластишна птпадна амбалажа 1.04% 

Пластишни кеси 9.15% 

ПЕУ щищиоа 2.40% 

Друга пластика 0.85% 

Уекстил 2.79% 

Кпжа 0.29% 

Пелени 3.59% 

Дрвп 0.06% 

Градежен птпад и щут 1.39% 

ПЕЕП 0.07% 

Ппасни материјали 0.25% 

Фини фракции (<20 mm) 9.58% 

Вкупнп 100.00% 

 

 Ппстпечки тарифен систем вп ппштините вп ИР 

Уарифите за ппединци се разликуваат 84-200 ден./месешнп пп дпмаќинствп или 1.8-
2.8 ден./m2 гпдищнп. Уарифата за делпвните институции за гплеми субјекти е ппмеду 
3.5 и 5.46 ден./m2/гпдищнп или 300-2000 ден./месешнп, за мали субјекти - 4-9 
ден./m2/гпдищнп или 84-500 ден./месешнп и за ушилищтата и градинките 2.61-5 
ден./m2 гпдищнп или 300 ден./месешнп вп Чещинпвп-Пблещевп. Уарифите вп Виница 
за гплемите субјекти и ушилищтата и градинките се изненадувашки виспки - 8 
ден./m2/месешнп и 1.5 ден./m2/месешнп-двпр. 

За разлика пд ппщтините Берпвп, Карбинци, Пехшевп и Виница, другите ппщтини пд 
Истпшнипт плански регипн не дпставиле ппдатпци за нивните трпщпци за управуваое 
сп птпад вп пращалниците. Вп Берпвп, прихпдите ги ппкриваат вкупните трпщпци за 
птпад. Вп Карбинци, прихпдите ги ппкриваат самп трпщпците за спбираое. Нема 
ппдатпци за вкупните трпщпци за птпад за ппщтина Виница, нп прихпдите ги 
надминуваат трпщпците за спбираое преку 2.4 пати и верпјатнп ги ппкриваат 
вкупните трпщпци. Прихпдите пп тпн спбран птпад вп Виница се решиси 6 пати 
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ппвиспки пд прихпдите пп тпн спбран птпад вп Берпвп и ппвеќе пд 3 пати ппвиспки 
пд пние вп Карбинци. Берпвп има најниска стапка на трпщпци за спбираое - 4.6 
ппниска пд трпщпците за спбираое на птпадпт вп Виница и 3.5 ппмала пд пнаа вп 
Карбинци. 

Врз пснпва на дпставените ппдатпци и серија претппставки, надпместпците за птпад 
за дпмаќинствата вп Регипнпт се прифатливи за ппщтина Берпвп, а неприфатливи за 
ппщтина Виница. Прифатливптп нивп пвпзмпжува згплемуваое на надпместпкпт за 
птпад вп Берпвп за 10%. Вп ппщтина Виница надпместпците ќе бидат над 
прифатливптп нивп за 60%.  

Уарифите вп ппщтините пд Истпшнипт плански регипн, 2013 се претставени вп Прилпг 
5. 

 
 Впдпснабдуваое вп Регипнпт 

Снабдуваоетп на населениетп сп впда за пиеое е важен припритет за секпја земја. 
Пттука, Ппписпт на населениетп, дпмаќинствата и станпвите, какп статистишкп 
истражуваое кпе гп ппфаќа целптп население, истп така се кпристи да се спберат 
ппдатпци за нашинпт на кпј дпмаќинствата се снабдуваат сп впда за пиеое, какп и за 
ппстпеоетп на сппдветни впдпснабдувашки инсталации вп станпвите. Сепак, 
единствените дпстапни ппдатпци се пд Ппписпт пд 2002 гпдина. 
Уабела 14 Станпви и нивна ппременпст вп планските регипни (2002)19 

Регипн Вкупен брпј на 
станпви  

Ппраст 
вп% 

Фдел (%) на 
станпви 

изградени пп 
1990 гпдина 

Фдел (%) на  

дпмаќинства сп: 

Фдел (%) на дпмаќинства 
ппремени сп: 

Впдпвпд, 
канализација, 

електришна енергија 
и централнп грееое 

Впда, 
канализација и 

електришна 
енергија 

Самп 
струја 

Кујна, 
купатилп и 

тпалет 

Купатилп 
и тпалет 

Самп 
кујна  

 Гпдина 1994 2002 2002/1994 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 

Република 
Македпнија 580,342 697,529 20.2 17.0 14.6 81.0 4.2 73.5 0.5 

15.2 

Истпшен 
плански 
регипн 68,389 80.390 17.5 14.9 3.7 90.7 5.3 63.2 0.5 

25.2 

 

Дплжината на впдпвпдната мрежа е лпцирана претежнп вп урбаните центри на 
ппщтините. Сппред ппписпт пд 2002 гпдина, 94,4% пд дпмаќинствата вп Истпшнипт 
плански регипн се снабдени сп впда за пиеое. Ппкриенпста на населениетп вп 
урбаните средини се движи пд 90% дп 100% (Штип, Виница), а вп руралните пбласти 
се движи пд 10% дп 80%. Вп ппвеќе населени места пд Регипнпт, ппстпи прпблем сп 
недпстатпк пд впда. Пвпј прпблем е резултат на некплку фактпри: виспката прпсешна 
пптрпщувашка пп глава на жител, губеое впда за ппвеќе пд 50% заради старипт 
впдпснабдителен систем (најшестп ппстари пд 15 гпдини), недпвплен вплумен на 
резервпарите, прешистителни станици и други пбјекти. Прпблемпт на пбезбедуваое 

                                                      
19

 Извпр: Предлпг Стратегија за регипнален развпј (2009-2019) 
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дпвплни кплишини впда за пиеое вп пвпј регипн мпже да се рещи сп ппдпбрп 
искпристуваое на вещташките езера, кпи се напдаат вп пвпј регипн, какп и 
рекпнструкција и санација на ппстпјните системи за впдпснабдуваое и акумулации, 
кпи ќе ги намалат загубите на впда. Изградба на нпва, надградба и рекпнструкција на 
ппстпешките инсталации и пбјекти за впдпснабдуваое и спбираое и третман на 
птпадните впди е текпвен прпцес. Ппвеќенаменскипт впдпснабдителен систем 
„Злетпвица“ се пшекува да гп рещи прпблемпт на впдпснабдуваое за ппщтините 
Прпбищтип, Штип и Карбинци.  

Ппкрај браната, вп рамките на прпектпт беще изграден дпвпд за впда и пренпсен 
систем за снабдуваое сп впда за пиеое, за пптребите на земјпделствптп и 
индустриски капацитети, наспшен кпн истпшнипт дел на Македпнија, кпј страда пд 
ппстпјан недпстатпк пд впда20. 
 

 Фправуваое сп птпадни впди вп Регипнпт  
Мрежата на птпадните впди е претежнп лпцирана вп урбаните центри на ппщтините. 
Ппкриенпста на населениетп се движи пд 80% дп 100%, дпдека вп руралните пбласти, 
таа се движи пд 0% (септишки јами) дп 80%. Некпи рурални пбласти немаат сппдветни 
системи или септишки јами за птпадни впди. Ппщтата спстпјба на системите за 
пдведуваое на птпадни впди е релативнп сирпмащна/лпща, бидејќи системите се 
карактеризираат сп истекуваое на птпадни впди за време на трансппртпт, сп щтп се 
згплемува ризикпт пд загадуваое на ппшвата и ппдземните впди21.  Вп 2010 гпдина, 
беа ставени вп функција прешистителната станица и главнипт канализаципнен 
кплектпр, дел пд Прпектпт за урбанизација на впдпснабдителен систем на Берпвп. 
Прпектпт беще финансиран пд Швајцарскипт Државен секретаријат за екпнпмски 
пращаоа SECO (CHF 10,1 милипни), Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп 
планираое (CHF 0.600 милипни) и ппщтина Берпвп (CHF 0.400 милипни). Другите 
прпектни кпмппненти вклушуваа ппдпбруваое на впдпснабдуваоетп преку замена на 
главната впдпвпдна цевка, ренпвираое на прешистителната станица за впда за пиеое 
и изградба на акумулацијата и институципналнп зајакнуваое на ЈКП „Фслуга“ пд 
Берпвп22. 

Уабелата ппдплу дава приказ на пбјектите за третман на птпадни впди. 
Уабела 15 Пбјекти за третман на птпадни впди вп Истпшен плански регипн 

Карактеристики Берпвп Свети Никпле 

Население 14,000 18497 

Канализација - 95% 

Гпдина на изградба 2010 2000 
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 http://www.jica.go.jp/balkan/english/office/topics/topics130322.html  
21

 СПВЕУ ЗА РАЗВПЈ НА ИСУПЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИПН (2009). ПРПГРАМА 2009 – 2013 - ЗА РАЗВПЈ НА ИСУПЧЕН 
ПЛАНСКИ РЕГИПН *doc+. Retrieved from: www.rdc.mk/eastregion/docs/programazarazvojnaipr.doc 
22

http://www.swiss-
cooperation.admin.ch/macedonia/en/Home/Local_Events/Waste_Water_Treatment_Plant_Berovo_Is_Put_into_Operati
on.  
http://www.swiss-
cooperation.admin.ch/macedonia/en/Home/Water_and_Environment/Water_and_Wastewater_Management/Berovo_U
rban_Water_Supply_and_Sanitation  

http://www.jica.go.jp/balkan/english/office/topics/topics130322.html
http://www.rdc.mk/eastregion/docs/programazarazvojnaipr.doc
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/macedonia/en/Home/Local_Events/Waste_Water_Treatment_Plant_Berovo_Is_Put_into_Operation
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/macedonia/en/Home/Local_Events/Waste_Water_Treatment_Plant_Berovo_Is_Put_into_Operation
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/macedonia/en/Home/Local_Events/Waste_Water_Treatment_Plant_Berovo_Is_Put_into_Operation
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/macedonia/en/Home/Water_and_Environment/Water_and_Wastewater_Management/Berovo_Urban_Water_Supply_and_Sanitation
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/macedonia/en/Home/Water_and_Environment/Water_and_Wastewater_Management/Berovo_Urban_Water_Supply_and_Sanitation
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/macedonia/en/Home/Water_and_Environment/Water_and_Wastewater_Management/Berovo_Urban_Water_Supply_and_Sanitation
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Карактеристики Берпвп Свети Никпле 

Прпцес* M, Б, Х M, Б, Х 

Финансиран пд Швајцарската Влада Дпнација пд САД 

Капацитет (Е.Ж) 12,000 1,000 

Статус пперативен пперативен 
*
 Механишки-M; биплпщки-Б; хемиски-Х. 

 

 Сппбраќајна мрежа 

Какп кпнтинентална земја, Република Македпнија е пспбенп зависна пд дпбрп 
развиена патна и железнишка мрежа за нејзин екпнпмски и спцијален развпј. Клушни 
елементи на пваа мрежа се делпвите пд трансеврппската трансппртна мрежа23. 
Истпшнипт плански регипн не е дел пд пваа мрежа. 
Патната мрежа вп Регипнпт е прпсешнп развиена, дпдека спстпјбата на патищтата за 
автпбуси и некпи регипнални патищта е лпща24. Пптпшнп, мпменталната спстпјба на 
автпбуските патищта (М-5: Велес-Штип-Кпшани-Македпнска Каменица-Делшевп) и 
некпи регипнални патищта (Р-523: Делшевп-Пехшевп-Берпвп, Р-527: Кпшани-Виница-
Берпвп и Р-603: Радпвищ-Берпвп) е сирпмащна25. Следнипт дијаграм ја ппкажува 
лпкалната патна мрежа, пп ппщтини. 

 
Слика 24 Лпкална патна мрежа пп ппщтини, km (2012)26 

Следната слика ја прикажува патната мрежа вп пднпс сп другите нашини на трансппрт. 

                                                      
23

 http://www.worldbank.org/en/country/macedonia/overview  
24

 http://www.rdc.mk/eastregion/index.php/za-nas/za-regionot  
25

 СПВЕУ ЗА РАЗВПЈ НА ИСУПЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИПН (2009). ПРПГРАМА 2009 – 2013 - ЗА РАЗВПЈ НА ИСУПЧЕН 
ПЛАНСКИ РЕГИПН *doc+. Retrieved from: www.rdc.mk/eastregion/docs/programazarazvojnaipr.doc 
26

 Извпр: Државен завпд за статистика 

http://www.worldbank.org/en/country/macedonia/overview
http://www.rdc.mk/eastregion/index.php/za-nas/za-regionot
http://www.rdc.mk/eastregion/docs/programazarazvojnaipr.doc
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Слика 25 Патна мрежа вп сппредба сп другите нашини на трансппрт27 

Развпјпт на железнишката мрежа вп Истпшнипт плански регипн мпже да се пцени какп 
низпк. Дел пд железнишката линија Велес-Кпшани минува низ Истпшнипт плански 
регипн (70 km) и заврщува какп слеп кплпсек. Железнишката мрежа не им е дпстапна 
на сите ппщтини вп Регипнпт. Самп Штип и Кпшани се ппврзани сп железнишки 
линии28. 

 
Слика 26 Железнишка инфраструктура вп Република Македпнија29 

 

                                                      
27

 Извпр: http://www.mtc.gov.mk/new_site/images/storija_doc/104/fig%20m%2001.pdf 
28

 СПВЕУ ЗА РАЗВПЈ НА ИСУПЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИПН (2009). ПРПГРАМА 2009 – 2013 - ЗА РАЗВПЈ НА ИСУПЧЕН 
ПЛАНСКИ РЕГИПН *doc+. Retrieved from: www.rdc.mk/eastregion/docs/programazarazvojnaipr.doc 
29

 Извпр: http://mz-rail.atwebpages.com/infra/infra-en.html 

http://www.mtc.gov.mk/new_site/images/storija_doc/104/fig%20m%2001.pdf
http://www.rdc.mk/eastregion/docs/programazarazvojnaipr.doc
http://mz-rail.atwebpages.com/infra/infra-en.html
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 Индустија 

Главните центри на индустриски активнпсти вп Истпшнипт плански регипн се 
ппщтините Штип, Берпвп, Делшевп и Кпшани. Јавните кпмунални претпријатија (ЈКП) се 
надлежните тела за спбираое на неппасен индустриски птпад вп Истпшнипт плански 
регипн, кпј заврщува вп ппщтинските деппнии.  

Вп ппщтина Кпшани, активни се знашителен брпј правни лица (фирми) кпи врщат 
разлишни активнпсти, ппделени вп некплку категприи: 

 Пбјекти/фабрики за прпизвпдствп на пблека;  

 Инсталации за PVC и железарија; 

 Металурщки инсталации; 

 Пбјекти/инсталации за прерабптка на дрвп; 

 Инсталации за пешатеое; 

 Стакленишки пбјекти; 

 Пбјекти за прерабптка на зеленшук. 

Вп ппштина Делчевп активни се некплку правни лица (фирми) за прпизвпдствп на 
индустриски неппасен птпад. Главна индустриска активнпст врщат кпмпаниите за 
прпизвпдствп на пблека. ЈКП редпвнп спбира спздаден птпад кпј заврщува на 
градската деппнија. 
Ппстпи мал брпј правни лица (фирми) вп ппштина Берпвп, кпи врщат активнпсти щтп 
прпдуцираат знашителни кплишини птпад. Најзнашајна индустриска активнпст врщат 
капацитетите за прпизвпдствп на пблека. Пвпј птпад гп спбира ЈКП и истипт се 
птстранува на ппщтинската деппнијата.  

Вп ппштината Македпнска Каменица активен е мал брпј правни лица (фирми) кпи 
врщат активнпсти щтп генерираат знашителни кплишини птпад. Најважна индустриска 
активнпст е прпизвпдствптп на пблека.  
Еднащ или два пати месешнп или на бараое пд кпмпаниите за прпизвпдствп на 
пблека, текстилнипт птпад се спбира и птстранува на ппщтинската деппнија. Прпцеспт 
гп врщат претставници на Царинската управа на Република Македпнија и претставник 
на ЈКП. 
Ппштина Штип е клушна вп израбптката на пблека вп Истпшнипт плански регипн. Вп 
ппщтина Штип се пперативни пкплу 85 капацитети за израбптка на пблека (сп 
разлишен прпизвпдствен капацитет). Уекстилнипт птпад се спбира пд страна на ЈКП и 
се птстранува на ппщтинската деппнија „Уресна Скала“ вп Штип ппд надзпр на 
Царинска управа на Република Македпнија.  

Вп ппштина Прпбиштип пперативни се некплку капацитети за прпизвпдствп на 
пблека кпи генерираат мала кплишина неппасен птпад (текстил). Генериранипт птпад 
пд текстил се спбира редпвнп пд ЈКП и се птстранува на ппщтинската деппнија.  
Главната индустриска активнпст на пбласта е ппврзана сп две рударски пплиоа и 
една фабрика за акумулатпри, кпи се активни и пперативни. 

Кпмпанијата Индп Минерали и метали ДППЕЛ (Рудник Злетпвп), кпја прпизведува 
плпвп и цинк е приентирана кпн извпз.  
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Друг пперативен субјект е рудникпт „Стрмпш АД-рудник за неметали“ кпј се напда вп 
пбласта Стрмпщ и прпизведува мермер.  
„Уаб МАК“ ДПП е македпнска фабрика за прпизвпдствп на батерии и акумулатпри, 
каде се прпдаваат батерии/акумулатпри ппд УАБ бренд VESNA и STARTER VESNA сп 
гпдищен капацитет пд 1.000.000 дп 1.500.000 паршиоа (вп зависнпст пд видпт на 
батеријата/акумулатпрпт). 
 

 Снабдуваое сп енергија 

ИР е релативнп сирпмащен пд аспект на енергетски мпжнпсти. Ппстпјат самп две 
мали хидрп централи-Калиманци и Зрнпвци, нп вп тек е изградба на гплема 
инвестиција-хидрпсистемпт Злетпвица. На тпј нашин ќе се пбезбеди впда за 
населениетп, впда за навпднуваое на плпдната земја и прпизвпдствп на електришна 
енергија преку мали хидрпцентрали вп системпт Злетпвица, реката Брегалница и 
нејзините притпки: Призарска, Зрнпвска и Кпшанска Река. Вп спгласнпст сп ппдатпците 
за перипдпт 2003-2006 гпдина, вкупната прпсешна гпдищна пптрпщувашка на 
електришна енергија е 407 GWh или пкплу 8,5% пд вкупната пптрпщувашка вп земјата.  

Важна улпга вп пбезбедуваоетп на електришна и тпплинска енергија вп Истпшнипт 
плански регипн мпже да имаат и пбнпвливите извпри на енергија. Ппкрај 
хидрпенергијата, спларната енергија, гептермалната енергија, бипмасата и ветерната 
енергија имаат симбплишнп ушествп вп прпизвпдствптп на електришна енергија. 
Заради прирпдните предуслпви на Регипнпт, кпристеоетп на спншева енергија, 
ветерпт и бипмасата е мпжнп. Гептермална енергија мпже да биде исклушителнп 
важна за развпјпт на земјпделствптп вп Истпшнипт плански регипн. Истпвременп, 
Пвше Ппле има релативнп ппвплни климатски и метепрплпщки услпви, щтп дава 
мпжнпсти за изградба на ветерни електрани. 

Вп Кпшани, истп така ппстпи мпжнпст за кпристеое на гептермалната енергија за 
грееое вп дпмаќинствата вп текпт на зимскипт перипд.  

Псвен екпнпмските ефекти, кпристеоетп на пбнпвливите извпри на енергија би 
мпжеле да имаат ппзитивнп влијание и врз защтитата на живптната средина вп 
регипните. 

 

 Ууризам 

Прирпднптп наследствп вп Истпшнипт плански регипн е исклушителнп бпгатп сп щтп се 
птвпра мпжнпст за развпј на руралнипт туризам. Дпказ за бпгатптп прирпднп 
наследствп и мпжнпста за негпвп искпристуваое се некплку прирпдни резервати 
(Гптен, Линак, Малещ, Зрнпвска Река, река Флпмија), ппнатаму прирпдни сппменици 
(Звегпр, Пещтера Кпоска Дупка, Мпрпдвис, Машевп, Црна Упппла) и гплем брпј села, 
какп и брпјни сппменици на прирпдата.  

Вп пднпс на прирпдни ресурси, Истпшнипт плански регипн има знашајнп прирпднп и 
културнп наследствп, кпе е преппзнатливп за Регипнпт и за развпјпт на туризмпт. Пд 
бпгатптп прирпднп и културнп наследствп, ппзнашајни се: археплпщки лпкалитет 
Винишкп Кале и археплпщкипт лпкалитет Баргала. 
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Прирпднптп и културнптп наследствп на Регипнпт се пдлишна пснпва за развпј на 
туризмпт, нп Истпшнипт плански регипн сè ущте не е преппзнат какп атрактивна 
туристишка дестинација.  

Пснпвните карактеристики на Истпшнипт плански регипн ппкажуваат дека истипт има 
знашајни прирпдни ресурси и интереснп културнп и истприскп наследствп, кпе 
недпвплнп се кпристи. Упа щтп ппгплем брпј пд населениетп е кпнцентриранп вп 
урбаните средини, дп пдреден степен, влијае на мпменталната спстпјба на недпвплнп 
искпристуваое на пптенцијалпт за развпј. Недпстатпкпт на квалитетни услпви за 
живпт, вп мнпгу рурални пбласти, е пришина за миграција на населениетп кпн 
градпвите. 

 

 Бплници и центри за спцијалнп згрижуваое 

Здравствена защтита се пбезбедува преку щирпка мрежа на здравствени 
прганизации, на три нивпа: примарна, секундарна и терцијарна. Бплнишка 
здравствена защтита пвпзмпжуваат јавните бплници, специјализираните бплници, 
институти, какп и специјализирани пдделенија (клиники) вп Скппскипт клинишки 
центар и приватни бплници30. 

Дпстапнпста на примарни здравствени услуги гп дпстигнува наципналнптп прпсешнп 
нивп, дпдека ппвиспкп нивп на здравствена защтита е малку дпстапнп, заради щтп 
мпра да се кпристат услугите ппнудени вп другите регипни, сп щтп се згплемуваат 
трпщпците и се намалува ефикаснпста на пвпј тип услуга за граданите пд пвпј регипн. 
Бплнишката нега вп Истпшнипт плански регипн е прганизирана преку мрежа на ппщти 
бплници. Уерцијарната здравствена защтита за жителите на Истпшнипт плански 
регипн е кпнцентирарана вп Скппје.  

 

                                                      
30

 The World Bank - IEG Public Sector Evaluation (2013). PROJECT PERFORMANCE ASSESSMENT REPORT - FORMER 
YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA - HEALTH SECTOR MANAGEMENT PROJECT (P086670) [pdf]. http://goo.gl/bAfErH  

http://goo.gl/bAfErH


 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH - BT Engineering Ltd                                                91 пд 260 

5 КАРАКУЕРИСУИКИ НА ЖИВПУНАУА СРЕДИНА ВП ППДРАЧЈА КПИ БИ 
БИЛЕ ЗНАЧАЈНП ЗАСЕГНАУИ И СПСУПЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНУАЦИЈА НА 
ПЛАНПУ 

СПЖС пбласт Население 

Пцена Ппис 

Карактеристики/ 

прашаоа ппврзани 
сп живптната 

средина вп 
Регипнпт  

Вп текпт на ппследните децении, Регипнпт беще сппшен сп брпјни предизвици 
ппврзани сп населениетп, какп и спцијални и екпнпмски услпви, кпи имаат 
директнп влијание врз демпграфските трендпви вп земјата. Уие пптекнуваат и се 
ппследица пд следните услпви: 

 Екпнпмски разлики вп Регипнпт;  

 Силна кпнкуренција пд другите регипни;  

 Затвпраое на регипналните пазари; 

 Недпстатпк на прпмпција и мпжнпсти за инвестираое вп Регипнпт;  

 Неппвплна демпграфска структура вп делпви пд Регипнпт, сп 
пптенцијали за рурален развпј;  

 Нагласени демпграфски разлики вп разлишни делпви на Регипнпт;  

 Неврабптенпст, сирпмащтија и низпк живптен стандард;  

 Внатрещна миграција пд ппмалите ппщтини и руралните средини вп 
гплемите урбани центри вп Регипнпт и ппщирпкп;  

 Низпк степен на пбразпвание на населениетп, пспбенп вп руралните 
пбласти;  

 Пдлив на виспкп квалитетен кадар;  

 Недпстатпк на анализа за пптребите на пазарпт на трудпт;  

 Ниска екплпщка свест;  

 Недпстатпк на спцијални и здравствени услуги, геријатриски центри, 
ппдпбруваое на здравствените дпмпви за стари лица;  

 Недпстатпк на база на ппдатпци за спцијален развпј. 

Клучни прашаоа 
или прпблеми, 
релевантни за 
мпменталнипт 

систем за 
управуваое сп 

птпад вп Истпчнипт 
плански регипн 

Системпт за управуваое сп птпад главнп се заснпва на негпвп спбираое, 
трансппрт и птстрануваое. Фслугата за спбираое, трансппртираое и 
птстрануваое ја пбезбедуваат јавните кпмунални претпријатија (ЈКП). Сепак, 
недпвплната ликвиднпст на ЈКП пневпзмпжува инвестираое вп сппдветна 
инфраструктура за пдвпјуваое и третман на птпадпт; затпа главнп мещан птпад 
се спбира и деппнира на ппщтинските деппнии кпи не се успгласени сп 
стандардите на ЕФ.  

Прпцентпт на населениетп кпе редпвнп дпбива услуги се движи пд 38% 
(Чещинпвп-Пблещевп) дп 100% (Штип и Пехшевп). Ппгплемипт дел пд 
населениетп кпе не дпбива услуга за спбираое на птпадпт, живее вп руралните 
пбласти. Пва дпведе дп згплемуваое на брпјпт на дивите деппнии кпи се 
лпцирани на периферијата на населените места. Фреквенцијата на спбираое на 
птпадпт е разлишна вп разлишна ппщтина. 

Вп пднпс на спбираоетп на индустриски птпад, ЈКП се ангажирани пд страна на 
стппанските субјекти, на редпвна пснпва, вп спгласнпст сп динамиката на 
спздаваое на птпадпт. Спздаденипт птпад пбишнп се спбира вп метални 
кпнтејнери и без претхпднп пдвпјуваое.  

Какп резултат на тпа, целите ппставени вп Планпт за 2014 гпдина верпјатнп нема 
да се ппстигнат, на пример, целта за 75% намалуваое на бипразградливипт 
птпад кпј се птстранува на деппниите или целта за птстрануваое на 50%, пд 
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вкупнипт кпмунален цврст птпад вп пбјекти успгласени сп бараоата на ЕФ. 

Уарифите за ппединци се разликуваат пд 84-200 ден./месешнп пп дпмаќинствп 
или 1.8-2.8 ден./m

2
 гпдищнп. Уарифата на делпвните институции за гплеми 

субјекти е ппмеду 3.5 и 5.46 ден./m
2
/гпдищнп или 300-2000 ден./месешнп, за 

мали субјекти - 4-9 ден./m
2
/гпдищнп или 84-500 ден./месешнп и за ушилищтата и 

градинките се 2.61-5 ден./m
2
 гпдищнп или 300 ден./месешнп вп Чещинпвп-

Пблещевп. Уарифите вп Виница за гплемите субјекти, ушилищтата и градинките 
се невппбишаенп виспки - 8 ден./m

2
/месешнп и 1.5 ден./m

2
/месешнп - двпрнп 

местп. За ппщтините Виница и Берпвп нема ппдатпци за брпјпт на лица вп 
дпмаќинствата. Вп пстанатите ппщтини, инфпрмациите за прпсешнипт брпј на 
луде вп дпмаќинствптп се кпристени за пресметки при ппдгптпвка на РПФП. 

Сппред статистишките ппдатпци, прпсешнипт гпдищен прихпд пп дпмаќинствп вп 
Република Македпнија за 2012 гпдина е 328 444 денари. Сп пглед дека ппдатпци 
за прихпдпт вп Регипнпт не  се пбезбедени, се прпценува прпсешнипт гпдищен 
прихпд пп дпмаќинствп за Истпшнипт плански регипн, земајќи гп предвид БДП 
пп глава на жител вп Истпшнипт плански регипн. БДП пп глава на жител за 
Истпшнипт плански регипн е 145 554 денари и е знашителнп ппнизпк (самп 65%) 
пд прпсешнипт БДП пп глава на жител вп земјата кпј изнесува 223 357 денари. 
Врз пснпва на пваа претппставка, прпсешнипт гпдищен прихпд пп дпмаќинствп 
за Истпшнипт плански регипн се пресметува на 214 036 денари. Прпсешните 
примаоа за првипт и третипт децил е истп така кпрегиран сп истата 
претппставка (65%) и изнесува 73 465 денари за Истпшнипт плански регипн.  

Имајќи гп тпа предвид, надпместпците за птпад за дпмаќинствата вп Регипнпт се 
прифатливи вп ппщтина Берпвп и неприфатливи вп ппщтина Виница. 
Прифатливптп нивп пвпзмпжува згплемуваое на надпместпкпт за птпад вп 
Берпвп за 10%. Вп ппщтина Виница надпместпците се над нивптп на 
прифатливпст за 60%. 

Пцена на 
живптната средина 

без 
имплементација на 

РПФП 

Вп птсуствп на Планпт, ќе прпдплжат следните трендпви и закани:  

-Непдржливп управуваое сп птпад;  

-Фправуваое сп птпад кпе не е вп спгласнпст сп Директивата на ЕФ;  

-Пгранишени прихпди пд рециклираое и прерабптка на птпадпт;  

-Намалена стапка на врабптенпст, намалени прихпди, намален стандард на 
живееое, итн. 

 

СПЖС пбласт Чпвекпвп здравје 

Пцена Ппис 

Карактеристики/ 
прашаоа ппврзани 

сп живптната 
средина вп 

Регипнпт  

Стагнација на екпнпмијата, лпщ квалитет на енергетските ресурси, диви деппнии 
вп близина на населените места, недпвплна искпристенпст на системите за 
прпшистуваое на гаспвите, недпвплен брпј на кпмунални и индустриски 
прешистителни станици, щтп резултира сп ппјава на емисии на загадувашки 
материи вп впздухпт, впдите и ппшвата сп надминуваое на дпзвплените 
вреднпсти, предизвикувајќи закани за здравјетп на лудетп.  

Ризикпт пд недпстатпк и лпщипт квалитет на впдата за пиеое најшестп се 
манифестира сп ппјава на цревни забплуваоа вп текпт на летптп, инфективен 
хепатит, кариес кај децата, згплемен брпј на забплуваоа на уринарнипт и 
жплшнипт тракт. 

Клучни прашаоа 
или прпблеми, 
релевантни за 
мпменталнипт 

Активнпстите за управуваое сп птпад мпжат пптенцијалнп да влијаат врз 
здравјетп на лудетп директнп преку вдищуваое на гаспви и мириси или 
индиректнп преку исцедпкпт вп ппдземните или ппврщинските впдни ресурси и 
ппшвата, а пптпа вп синчирпт на исхрана.  
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систем за 
управуваое сп 

птпад вп Истпчнипт 
плански регипн 

Сите спздадени кплишини на птпад вп Регипнпт, се птстрануваат на деппнии 
(редпвнп или нередпвнп), претставувајќи ризик за загадуваое на впздухпт, 
ппшвата, ппврщинските и ппдземните впди. Вп мпментпт, управуваоетп сп 
птпадпт е мпжен ризик за живптната средина, какп резултат на птстрануваое на 
мещан ппасен и неппасен птпад. Дппплнителен прпблем за живптната средина 
е традиципналнптп, некпнтрплиранп гпреое на птпадпт на птвпренп. 

Спрпведената пцена на ризикпт на лпкациите за деппнии вп Регипнпт ппкажува 
дека пд ппщтинските деппнии вклушени вп ппписпт, нема деппнии сп 
минимален ризик; 3 пд ппщтинските деппнии вп Истпшнипт плански регипн 
(Кпшани, Пехшевп и Делшевп) се сп среден ризик; 6 деппнии (Штип, Прпбищтип, 
Зрнпвци, Македпнска Каменица и Берпвп) се сп виспк ризик и 2 ппщтински 
деппнии (Чещинпвп-Пблещевп и Карбинци) се сп мнпгу виспк ризик. 

Уабела16 Збирна табела/приказ на деппнии сппред категпријата на ризик 
(низпк, среден, виспк и мнпгу виспк) 

 

Пд друга страна, пд нерегулиранте ппщтински деппнии вклушени вп ппписпт, 
ппстпјат 9 деппнии сп минимален ризик, 58 се сп среден ризик и 3 диви деппнии 
се сп мнпгу виспк ризик.  

Следните слики ги презентираат главните напди пд пцената на ризикпт за 
пдделни кпмппненти на живптната средина (ппврщинска и ппдземна впда, 
ппшва и впздух). 

 
Слика 27 Пцена на ризик за преземаое на неппхпдни мерки за санација 
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Слика 28 Пцена на ризик за времетп пптребнп за имплементација на 

планираните мерки за санација 

Ризикпт пд излпженпст „ппврщински впди-луде“, вп шетири ппщтини (Штип, 
Прпбищтип, Кпшани и Пехшевп), се пшекува да биде среден (категприја II), 
деппнијата вп ппщтина Делшевп се прпценува сп виспк ризик (III категприја), а 
ризикпт на деппниите вп Чещинпвп-Пблещевп, Карбинци, Зрнпвци, Виница, 
Берпвп и Македпнска Каменица се прпценува какп мнпгу виспк (IV категприја) и 
дппплнителни испитуваоа за санација се итни. 

Пцена на 
живптната средина 

без 
имплементација на 

РПФП 

Вп птсуствп на Планпт, ќе ппстпи ризик за здравјетп на лудетп преку 
пптенцијалните негативни влијанија врз квалитетпт на впдата, впздухпт и 
ппшвата, кпи прпизлегуваат пд нелегалнп или несппдветнп птстрануваое на 
птпадпт вп Регипнпт.  

Вп птсуствп на Планпт, ќе прпдплжат следните трендпви и закани:  

-Лпща здравствена спстпјба, ппврзана сп квалитетпт на живптната средина;  

-Бплести кпи прпизлегуваат пд инфекции кпи се пренесуваат преку храна, впда, 
итн. 

 

СПЖС пбласт Впздух и климатски прпмени 

Пцена Ппис 

Карактеристики 

/прашаоа 
ппврзани сп 

живптната средина 
вп Регипнпт  

Загадуваоетп на амбиентнипт впздух прпизлегува пд емисиите на загадувашките 
супстанции пд индустрискптп прпизвпдствп, спгпруваое на гпривптп, грееое на 
индивидуални дпмаќинства и административни пбјекти и пд трансппртпт.  

Лпциранпста на населените места вп ппщтината Чещинпвп-Пблещевп, 
влијаниетп на изменетата кпнтинентална клима, какп и капацитетите на 
индустриските загадуваши се индикатпри кпи ппкажуваат дека загадуваоетп на 
впздухпт вп пваа ппщтина е незнашителнп. Сепак, не ппстпјат ппдатпци за 
загадувашките супстанции и ппдатпците за квалитетпт на впздухпт; 
алтернативните извпри на енергија на пазарпт се ретки; не ппстпјат планпви и 
прпграми за намалуваое на загадуваоетп на впздухпт, а истп така  
идентификувани се недпвплни институципнални и шпвешки капацитети. 

Индивидуалните дпмаќинства и фармите, какп и превпзните средства се сметаат 
за најгплеми загадуваши на впздухпт вп ппщтина Карбинци.  
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Загадуваоетп на впздухпт вп ппщтина Кпшани се припищува на емисиите на 
загадуваши пд енергетските и индустриските капацитети, дпмаќинствата, 
сппбраќајпт и ненамернп палеое на дивите деппнии.  

Загадуваоетп на впздухпт вп ппщтина Македпнска Каменица е предизвиканп пд 
ппгплемите делпвни пбјекти (на пример, Рудникпт Саса), ппнатаму, бпјлерите за 
грееое кпи генерираат емисии на SO2, CO, NOХ и CO2, какп и индивидуалните 
дпмаќинства кпи, какп дел пд кплективните стаципнарни извпри, ушествуваат вп 
загадуваоетп какп резултат пд упптребата на гпривп. Ппстпјната тпплана кпја вп 
мпментпт не рабпти, истп така, мпже да се смета какп пптенцијален загадуваш. 

Најгплема закана за загадуваоетп на впздухпт вп ппщтина Прпбищтип е 
незащтитената деппнија, пднпснп загадуваоетп предизвиканп пд силикатна 
пращина кпја се щири какп резултат на силните ветрпви. Ппкрај тпа, 
недпстасуваат ппдатпци за загадувашките супстанции на лпкалнп нивп (мпбилни 
и стаципнарни извпри), ппдатпци за лпкалната мрежа за мпнитпринг, какп и 
планпви и прпграми за намалуваое на загадуваоетп на впздухпт на лпкалнп 
нивп.  

Кпнцентрациите на SO2 и NOX кпи се генерираат пд грееое на дпмаќинствата и 
административните пбјекти, впзилата и индустриските капацитети, вп најгплем 
дел придпнесуваат за загадуваоетп на впздухпт вп ппщтина Берпвп.  

Истите прпблеми се идентификувани вп ппщтините Штип, Делшевп, Пехшевп, 
Виница и Свети Никпле. 

Клучни прашаоа 
или прпблеми, 
релевантни за 
мпменталнипт 

систем за 
управуваое сп 

птпад вп Истпчнипт 
плански регипн 

Уекпвните активнпсти за управуваое сп птпадпт вп Регипнпт резултира сп 
релативнп гплемп влијание врз квалитетпт на впздухпт кпе главнп се дплжи на:  

• дисперзија на птпад за време на спбираоетп, трансппртпт и птстрануваоетп;  

• деградација на пргански птпад;  

• гпреое на птпад на деппнии (легални или диви);  

• емисии пд трансппртпт, итн.  

За време на активнпстите за управуваое сп птпад, се пслпбпдува мирис, 
пращина, метан, CO2 и други стакленишки гаспви кпи имаат влијание врз 
квалитетпт на впздухпт и придпнесуваат кпн климатските прпмени. 

Пцена на 
живптната средина 

без 
имплементација на 

РПФП 

Вп птсуствп на Планпт, емисии вп впздухпт пд сегащнптп управуваое сп птпадпт, 
какп щтп е сппменатп ппгпре, ќе пстанат/ќе прпдплжат да се генерираат. 

 

СПЖС пбласт Впди 

Пцена Ппис 

Карактеристики/ 
прашаоа ппврзани 

сп живптната 
средина вп 

Регипнпт  

Најгплемипт прпблем на населените места е недпвплнипт капацитет на впда за 
пиеое, ппради некпнтрплиранп и нераципналнп кпристеое на впдата, губеое 
на впда пд системите за впдпснабдуваое, за ппвеќе пд 50%, щтп се дплжи на 
нивната застаренпст (системите се најшестп ппстари пд 15 гпдини), недпвплнипт 
вплумен на резервпарите, прешистителни станици и други пбјекти.  

Дппплнителни прпблеми идентификувани вп Регипнпт се: 

 Канализаципната мрежа не е целпснп изградена (урбаните средини се 
ппкриени 80-100%);  

 Вп некпи рурални средини се кпристат самп септишки јами;  

 Системите за пдвпднуваое се вп лпща спстпјба (кплишините на птпадни 
впди испущтени за време на трансппртпт гп згплемува ризикпт пд 
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загадуваое на ппшвата и загадуваое на ппдземните впди); 

 Нема капацитети за третман на птпадните впди вп Регипнпт;  

 Непбезбедени защтитни зпни пкплу извприте и бунарите и слаб 
квалитет на впдата;  

 Недпстатпк на интегриран мпдел за навпднуваое, загадуваое на 
ппврщинските и недпстатпк на впда за навпднуваое на земјпделските 
ппврщини, итн; 

 Нарущенипт квалитет на ппврщинските впди се дплжи на врнежите и 
испираое на седиментите, неправилнп управуваое сп птпад и др. 

Клучни прашаоа 
или прпблеми, 
релевантни за 
мпменталнипт 

систем за 
управуваое сп 

птпад вп Истпчнипт 
плански регипн 

Деппниите вп Регипнпт имаат негативнп влијание врз ппдземните и 
ппврщинските впди. Загадуваоетп прпизлегува пд легалните и дивите деппнии, 
несппдветнптп птстрануваое на ппасен птпад и други активнпсти.  

Впдните тела (ппврщинските и ппдземните впди) се загадени какп резултат на 
испираое на птпадпт или директнп истекуваое на нетретиран исцедпк пд 
деппниите. Вп ппвеќетп слушаи исцедпкпт пд деппниите се испущта слпбпднп 
при щтп истипт се апспрбира вп ппшвата и ппдземните впди или заврщува вп 
ппврщинските впдни реципиенти. 

Дпбиените резултати јаснп укажуваат дека: 

 Ризикпт пд загадуваое на „ппдземните впди“ пд 10-те ппщтински 
деппнии (Штип, Прпбищтип, Кпшани, Чещинпвп-Пблещевп, Карбинци, 
Зрнпвци, Виница, Берпвп, Пехшевп и Македпнска Каменица) се пшекува 
да биде мнпгу виспк (IV категприја) и итнп треба да се спрпведат 
дппплнителни истражуваоа за санација, дпдека за деппнијата вп 
Делшевп, ризикпт е пценет какп виспк (категприја III); заради тпа, итнп 
се пптребни дппплнителни испитуваоа; 

 Ризикпт пд излпженпст на системпт „ппврщински впди-шпвек“ за 
деппниите вп шетири ппщтини (Штип, Прпбищтип, Кпшани и Пехшевп) се 
пшекува да биде среден (категприја II), деппнијата вп ппщтина Делшевп 
се прпценува какп виспкпризишна (категприја III), а ризикпт на 
деппниите вп Чещинпвп-Пблещевп, Карбинци, Зрнпвци, Виница, Берпвп 
и Македпнска Каменица се прпценува какп мнпгу виспк (IV категприја) и 
дппплнителна истрага за санација е итна; 

 Ризикпт за системпт „ппврщински впди-флпра и фауна“ за деппниите вп 
шетири ппщтини (Штип, Прпбищтип, Кпшани и Пехшевп) се пшекува да 
биде среден (категприја II), за деппнијата вп ппщтина Делшевп се 
прпценува какп виспк (III категприја), дпдека ризикпт на деппниите вп 
Чещинпвп-Пблещевп, Карбинци, Зрнпвци, Виница, Берпвп и 
Македпнска Каменица се прпценува какп мнпгу виспк (IV категприја) и 
дппплнителна истрага за санација е итна; 

 Ризици за загадуваое на „ппдземните впди“ се регистрирани за: 13 
диви деппнии: (а)Берпвп-Цигански Пптпк и Митращинци; (б) Карбинци-
Уаринци, (в) Прпбищтип, Кундинп, Плещници, Стпмпщ, Дренпвп; (г) 
Пехшевп - Гпведарница; (д) Штип-Драгпевп и Селце, се пшекува да бидат 
мнпгу виспки (категприја IV) и итнп е пптребна дппплнителна истрага за 
санација; за 45 диви деппнии ризикпт се пшекува да биде мнпгу виспк 
(категприја III), за щтп дппплнителни испитуваоа се итни; 21 
нерегулирана деппнија се пшекува да биде сп среден ризик (категприја 
II) сп пптреба за ппнатампщни студии; една нерегулирана деппнија се 
прпценува сп минимален ризик (категприја I); 

 Ризикпт за загадуваое на „ппврщинските впди“ пд 47 диви деппнии се 
прпценува да биде мнпгу виспк (категприја IV) и дппплнителна истрага 
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за санација е итна; за щест диви деппнии, ризикпт се пшекува да биде 
виспк (категприја III), сп щтп дппплнителни испитуваоа се итни; 27 диви 
деппнии се пшекува да бидат сп среден ризик (категприја II) сп пптреба 
за ппнатампщна разрабптка низ студии. 

Пцена на 
живптната средина 

без 
имплементација на 

РПФП 

Вп птсуствп на Планпт, трендпвите и заканите за впдните ресурси ќе прпдплжат 
какп резултат на:  

-Несппдветнп спбираое, трансппртираое и птстрануваое на птпадпт;  

-Генериранипт исцедпк и негпвптп испущтаое вп впдните тела или ппшвата, без 
никакпв третман;  

-Несреќи, излеваоа и ппстапуваое сп ппаснипт птпад. 

 

СПЖС пбласт Билпшка разнпвиднпст и прирпднп наследствп 

Пцена Ппис 

Карактеристики/ 

прашаоа ппврзани 
сп живптната 

средина вп 
Регипнпт  

Биплпщката разнпвиднпст е излпжена на брпјни директни и индиректни закани 
(загуба, мпдификација и фрагментација на живеалищтата и прекумерна 
упптреба на биплпщките ресурси преку лпв; рибплпв; тргпвија сп лекпвити и 
арпматишни билки, пплжави, желки, пешурки; црпеое впда, песпк и шакал пд 
езера, решни кприта и крајбрежјетп).  

Нелегалнптп лпвеое, недпстатпкпт на знаеое за тпа какп и кпга да се спбираат 
растителни видпви, пспбенп лекпвити растенија и щумски плпдпви, сущите и 
климатските прпмени, пспбенп глпбалните климатски прпмени вп ппследната 
деценија, предизвикуваат нарущуваоа на биплпщката разнпвиднпст вп 
Регипнпт. 

Сектпри кпи влијаат на биплпщката разнпвиднпст се: земјпделствп, рибарствп, 
трансппрт (фрагментација на живеалищта), енергија (загадуваое, изградба на 
хидрп-енергетски акумулации и пспбенп прпизвпдствп на електришна енергија), 
индустрија и рударствп (т.н. жарищта, напущтени рудници и деппа за птпад), 
туризам, градежнищтвп (кпристеое на земјпделскп земјищте пд виспка 
катастарска класа за непрпдуктивни цели), щумарствп (деградација на щумите, 
некпнтрплиранп сешеое на пгревнп дрвп). 

Забележани се нарущуваоа на прирпдните прпцеси вп екпсистемите и 
направени щтети на защтитените ппдрашја и пбјекти заради даваое припритет 
на други интереси и активнпсти вп наспка на искпристуваое на прирпдните 
вреднпсти на ппдрашјетп пбезбедувајќи директни придпбивки, без да се земат 
предвид дплгпрпшните ппследици врз биплпщката разнпвиднпст. 

Маспвнптп унищтуваое на щумите ги намалува мпжнпстите за развпј на 
стпшарствптп, пшеларствптп и се намалува мпжнпста за задпвплуваое на 
пптребите на населениетп за дрвп за грееое и евентуалнипт развпј на дрвната 
индустрија. Некпнтрплиранптп незакпнскп лпвеое е истп така прпблем, кпј 
резултира сп гплем брпј загрпзени живптински видпви вп щумите. 

Клучни прашаоа 
или прпблеми, 
релевантни за 
мпменталнипт 

систем за 
управуваое сп 

птпад вп Истпчнипт 
плански регипн 

Биплпщката разнпвиднпст е излпжена на брпјни директни и индиректни закани 
(загуба, мпдификација и фрагментација на живеалищтата) какп резултат на 
сегащнипт систем за управуваое сп птпад вп Регипнпт. Влијанијата врз 
биплпщката разнпвиднпст прпизлегуваат пд легалните и дивите деппнии, 
несппдветнптп птстрануваое на ппасен птпад и други активнпсти. Лпщипт 
квалитет на  впдата и ппшвата, какп резултат на неправилнптп управуваое сп 
птпад, е серипзна закана за кппненената и акватишната биплпщка разнпвиднпст.  

Спрпведената пцена на ризикпт на лпкациите за деппнии вп Регипнпт ппкажува 
дека ризикпт за системпт „ппврщински впди-флпра и фауна“ вп шетири ппщтини: 
(Штип, Прпбищтип, Кпшани и Пехшевп) ќе биде среден (категприја II), деппнијата 
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вп ппщтина Делшевп се пценува какп виспкпризишна (категприја III), а ризикпт на 
деппниите вп Чещинпвп-Пблещевп, Карбинци, Зрнпвци, Виница, Берпвп и 
Македпнска Каменица се пценува какп мнпгу виспк (категприја IV) и итна е 
дппплнителна истрага за санација. 

Пцена на 
живптната средина 

без 
имплементација на 

РПФП 

Без спрпведуваое на Планпт, ќе прпдплжи негативнипт тренд на несппдветнп 
управуваое сп птпадпт вп Регипнпт кпе предизвикува унищтуваое и загуба на 
биплпщката разнпвиднпст. 

 

СПЖС пбласт Ппчва 

Пцена Ппис 

Карактеристики/ 
прашаоа ппврзани 

сп живптната 
средина вп 

Регипнпт  

Нарущуваоетп на квалитетпт на ппшвата вп Регипнпт прпизлегува пд:  

 Птвпрени рудници и талпжеое на пстатпците пд руда на гплем прпстпр;  

 Несппдветна прерабптка вп земјпделски пбласти, пдгледуваое култури 
сп интензивни вещташки дубрива и пестициди;  

 Згплемена и некпнтрплирана упптреба на пестициди;  

 Фнищтуваое на ппшвените слпеви, ерпзија, унищтуваое на щумите и 
прекумерна испаща;  

 Прпмени вп физишката и хемиска структура на ппшвите ппд влијание на 
ппстпешките индустриски пбјекти, какп и талпжеое на седименти пд 
загаденипт впздух;  

 Фпптреба на загадена впда за навпднуваое;  

 Несппдветнптп управуваое сп птпадпт и птпадните впди, итн. 

Клучни прашаоа 
или прпблеми, 
релевантни за 
мпменталнипт 

систем за 
управуваое сп 

птпад вп Истпчнипт 
плански регипн 

Деппниите вп Регипнпт имаат негативнп влијание врз ппшвата и кпристеоетп на 
земјищтетп. Загадуваоетп прпизлегува пд легалните и дивите деппнии, 
несппдветнптп птстрануваое на ппаснипт птпад и други активнпсти. Ппшвата е 
загадена ппради испираое на птпадпт или нетретиранипт исцедпк пд деппниите 
кпј се апспрбира вп ппшвата. Истп така, ппшвата се загадува преку навпднуваое 
сп загадени впди заради несппдветнптп управуваое сп птпадпт.  

Несппдветнптп и некпнтрплиранптп птстрануваое на птпадпт, вп ппвеќетп 
слушаи, ппдразбира птстрануваое на гплеми кплишини птпад щтп зафаќа гплеми 
ппврщини земјищте, кпја мпже да се кпристи за разлишни намени. 

Ппради недпстатпк на дпвплнп релевантни ппдатпци за ппстпешкптп загадуваое 
на ппшвата и ппдземните впди, кпнтаминацијата не мпже да се пптврди/дпкаже. 
Сепак, деппниите претставуваат пптенцијална ппаснпст за загадуваое на 
ппшвите, ппврщинските и ппдземните впди и впздухпт, какп и ризик за 
биплпщката разнпвиднпст, земјпделскптп земјищте и здравјетп на лудетп.  

Пд ппщтинските деппнии вклушени вп направената анализа, ризикпт вп пднпс на 
„ппшвите“ вп ппщтинските деппнии вп Штип и Виница се пценува какп среден 
(категприја II), заради щтп ќе бидат пптребни дппплнителните испитуваоа за 
влијанијата врз живптната средина; деппниите вп Прпбищтип, Кпшани, Зрнпвци, 
Пехшевп и Делшевп се пценуваат какп виспкпризишни (категприја III), заради щтп 
ќе бидат пптребни дппплнителни испитуваоа, дпдека за деппниите вп 
Чещинпвп-Пблещевп, Карбинци, Македпнска Каменица и Берпвп, ризикпт се 
пшекува да биде мнпгу виспк (категприја IV) и дппплнителни испитуваоа за 
санација се итни. 

Пд дивите деппнии вклушени вп анализата, ризикпт за загадуваое на „ппшви“ на 
десет диви деппнии се пшекува да биде мнпгу виспк (категприја IV) и 
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дппплнителни испитуваоа за санација се итни; 56 диви деппнии се пшекува да 
бидат сп среден ризик (категприја II) и ппстпи пптреба пд ппнатампщни студии; 
14 диви деппнии се пшекува да бидат сп минимален ризик (категприја I). 

Пцена на 
живптната средина 

без 
имплементација на 

РПФП 

Вп птсуствп на Планпт, спстпјбата на ппшвата и нејзинптп управуваое ќе пстанат 
на истп нивп. Пва знаши дека трендпвите и заканите врз ппшвата предизвикани 
пд управуваоетп сп птпадпт ќе прпдплжи какп резултат на: 

-Несппдветнп спбираое, трансппртираое и птстрануваое на птпадпт; 

-Генериран исцедпк и негпвп испущтаое вп впдните тела или ппшвата, без билп 
какпв третман, 

-Несреќи, испущтаоа и неправилнп ппстапуваое сп ппасен птпад; 

-Зафаќаое на пгрпмни ппврщини земјищте за птстрануваое на птпадпт; 

-Деградација на ппшвата и ерпзија, предизвикана пд неправилна упптреба на 
земјищтетп за птстрануваое на птпадпт; 

-Несанирани деппнии сп виспк ризик за живптната средина и шпвекпвптп 
здравје. 

Без имплементација на Планпт, загадуваоетп на медиумите на живптната 
средина (впздух, ппшва и впда) и генерираоетп на стакленишки гаспви ќе дпведе 
дп знашителни загуби вп земјпделскипт сектпр вп пднпс на квалитетпт и 
кплишините на земјпделскптп прпизвпдствп, щтп ќе резултира сп гплеми спцип-
екпнпмски загуби. Ќе прпдплжи и трендпт на неискпристуваое на 
бипразградливипт птпад пд земјпделскипт сектпр за прпизвпдствп на енергија и 
тпплина или кпмппст. 

 

СПЖС пбласт Предел 

Пцена Ппис 

Карактеристики/ 
прашаоа ппврзани 

сп живптната 
средина вп 

Регипнпт  

Вп Регипнпт, ппстпјат деградирани предели пд некпнтрплираната урбанизација, 
ппврщинскп искппуваое, трансппрт на минерални сурпвини, макрп-флптација и 
птстрануваое на јалпвина, птстрануваое на птпадпт, итн. 

Клучни прашаоа 
или прпблеми, 
релевантни за 
мпменталнипт 

систем за 
управуваое сп 

птпад вп Истпчнипт 
плански регипн 

Вп Регипнпт ппстпјат деградирани пбласти заради некпнтрплиранптп фрлаое 
птпад. Ппгплемипт дел пд населениетп вп Регипнпт, кпе живее вп руралните 
пбласти, не дпбива никаква услуга за спбираое. Пва резултира сп згплемен брпј 
диви деппнии кпи се напдаат на перифериите на населбите, какп и деградација 
на пределпт. Честите ппжари вп деппниите, истп така, негативнп влијаат врз 
пределпт. 

Пцена на 
живптната средина 

без 
имплементација на 

РПФП 

Негативните влијанија пд дивите деппнии, дисперзија на птпадпт за време на 
спбираоетп, трансппртпт и птстрануваоетп; гпреоетп на птпадпт на лпкациите 
за деппнии, ќе прпдплжи, дпкплку мерките предвидени вп Планпт не се 
имплементираат. 

 

СПЖС пбласт Културнп наследствп 

Пцена Ппис 

Карактеристики/ 
прашаоа ппврзани 

Недвижнптп културнп наследствп сп кпе распплага Регипнпт, вп гплем дел е 
лпциранп вп руралните населби и ридскп-планинските предели, а истите се 
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сп живптната 
средина вп 

Регипнпт  

целпснп или делумнп напущтени.  

Недпстатпкпт на знаеое за вреднпста на културнптп наследствп, нелегалните 
искппуваоа, незакпнската урбанизација, дивите деппнии, итн. се главните 
закани за културнптп наследствп вп Регипнпт. 

Клучни прашаоа 
или прпблеми 
релевантни за 
мпменталнипт 

систем за 
управуваое сп 

птпад вп Истпчнипт 
плански регипн 

Нема дпстапни ппдатпци за влијаниетп на управуваоетп сп птпадпт вп Регипнпт 
врз културнптп наследствп. Ппради щирпката распрпстранетпст на културнптп 
наследствп вп Регипнпт, мпжнп е пдредени лпкации да се директнп или 
индиректнп ппгпдени заради мпменталнптп управуваое сп птпадпт. 

 

Пцена на 
живптната средина 

без 
имплементација на 

РПФП 

Без спрпведуваое на мерките, идентификувани сп Планпт за правилнп 
управуваое сп птпадпт, негативните влијанија врз културнптп наследствп 
(предизвикани пд директнптп птстрануваое на птпадпт на разлишни места вп 
Регипнпт) ќе пстанат исти, сп мпжнпст за негативнп влијание. 

 

СПЖС пбласт Материјални дпбра 

Пцена Ппис 

Карактеристики/ 
прашаоа ппврзани 

сп живптната 
средина вп 

Регипнпт  

Вп Регипнпт ппстпи недпстатпк на институципнални, пплитишки и технишки 
инфпрмации, ппврзани сп распплпживите материјални дпбра, нивнптп птсуствп 
или прпблеми ппврзани сп нив. Прпблемите пбишнп се јавуваат заради: 

 Недпстатпк на студии, прпекти и технишка дпкументација за 
инфраструктурни пбјекти;  

 Недпстатпк на студии, прпекти и технишка дпкументација за кпристеое 
на алтернативни извпри на енергија;  

 Неискпристен пптенцијал за гасификација на ппщтините, бизнисите и 
дпмаќинствата;  

 Недпстатпк на лпкални и регипнални енергетски стратегии;  

 Недпвплна искпристенпст на прирпдните ресурси за прпизвпдствп на 
енергија;  

 Недпстатпк на претприемашка иницијатива;  

 Недпстатпк на спрабптка ппмеду ппщтините вп Регипнпт;  

 Недпвплна дпкументација за урбанизација на Регипнпт; 

 Недпстатпк на знаеое и вещтини за да пристап дп ИПА фпндпвите и 
други дпстапни фпндпви;  

 Недпвплнп искпристуваое на ппстпешките инфраструктурни пбјекти;  

 Недпстатпк на впда за пиеое и гплеми загуби на впда (вп 
дистрибутивната мрежа) вп некпи станбени места вп Регипнпт;  

 Недпстатпк на прешистителна станица вп Регипнпт. 

Клушните пращаоа сп системпт за управуваое сп птпад вп Регипнпт се: 

 Непптпплнп закпнпдавствп; 

 Неппстпеое на прганизациски структури на регипналнп нивп, вп смисла 
на управуваое сп кпмуналнипт цврст птпад; 

 Не се врщи мпнитпринг на генерираоетп и птстрануваоетп на птпадпт; 

 Несппдветни услпви за ушествп на приватнипт сектпр; 
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 Нема впведенп финансиски/екпнпмски инструменти; 

 Недпвплна ппкриенпст на прганизиранп спбираое на птпадпт; 

 Ниски стандарди за спбираое и птстрануваое на кпмунален цврст 
птпад; 

 Нема пдделнп спбираое, третман и птстрануваое на ппаснипт и 
неппасен птпад вп прпизвпднипт/енергетскипт и услужнипт сектпр; 

 Недпвплнп пдвпјуваое на разлишни фракции на медицинскипт птпад, 
ниски стандарди за третман и птстрануваое вп здравствената и 
ветеринарната защтита; 

 Не ппстпјат стандарди за квалитет и кпристеое на птпадпт за дпбиваое 
на кпмппст и енергетски пптенцијал/гприва; 

 Слаба прерабптка на секундарни сурпвини, заради недпстатпк на 
пазари за рециклирани материјали и ниски стандарди за защтита на 
живптната средина; 

 Несппдветнп управуваое сп живптинските нус-прпизвпди пд сите 
категприи; 

 Низпк ппврат на трпщпците за услугите за управуваое сп кпмуналнипт 
цврст птпад; 

 Недпстатпк на средства за лпгистика и инфраструктура на деппнијата; 

 Недпстатпк на финансиски/екпнпмски инструменти за стимулираое на 
прпмени; 

 Неппстпеое на наменски средства за иницираое прпекти за 
управуваое сп птпад; 

 Недпстатпк на кпмуникација сп јавнпста и пбјавуваое на инфпрмации за 
пращаоа ппврзани сп птпадпт; 

 Недпстатпк на кампаои и вклушуваое на граданите вп прпекти за 
управуваое сп птпадпт. 

Клучни прашаоа 
или прпблеми, 
релевантни за 
мпменталнипт 

систем за 
управуваое сп 

птпад вп Истпчнипт 
плански регипн 

Инфраструктурата за птпад се смета истп така за материјалнп дпбрп. Вп 
мпментпт, ппстпи дефицит на главна инфраструктура (регипнална деппнија и 
пбјекти за  управуваое сп птпадпт) за пдржливп управуваое сп птпадпт и вп 
спгласнпст сп  тпа, управуваоетп сп птпадпт не е вп спгласнпст сп директивите 
на ЕФ, Наципналната стратегија и Наципналнипт план за управуваое сп птпад и 
закпнските пбврски. Ппкрај ризикпт врз живптната средина и здравјетп на 
лудетп, сегащната практика на управуваое сп птпадпт вп Регипнпт има 
знашителнп влијание и врз материјалните дпбра.   

Планпт ја нагласува важнпста и придпбивките пд мерките/инфраструктурата кпи 
треба да се применат за намалуваое на пвие влијанија. 

Пцена на 
живптната средина 

без 
имплементација на 

РПФП 

Без спрпведуваое на Планпт, спстпјбата на материјалните дпбра ќе пстане 
непрпменета. Ппкрај тпа, трендпт на загадуваое пд сегащната пракса за 
управуваое сп птпадпт, неискпристуваоетп на кприсните вреднпсти на птпадпт 
и решиси неппстпешкптп прпизвпдствп на енергија пд птпад ќе прпдплжи и вп 
иднина. Акп Планпт не се спрпведува, не мпжат да се пшекуваат финансиски 
бенефиции пд пдржливптп управуваое сп птпадпт.  

Без спрпведуваое на Планпт, нема да се имплементираат мерките за сппдветнп 
управуваое сп птпад, при щтп нема да се избегнат негативните влијанија пд 
несппдветнптп управуваое сп птпадпт врз туризмпт и сппбраќајпт.  

Акп планираната инфраструктурна мрежа, пптребна за правилнп управуваое сп 
птпадпт, не се изгради, вп тпј слушај населениетп пд Регипнпт не е вп ппзиција 
да ги кпристи пвие пбјекти. 
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6  ПБЛАСУИ КПИ СЕ ПД ППСЕБНП ЗНАЧЕОЕ ЗА ЖИВПУНАУА СРЕДИНА, ПД 
АСПЕКУ НА ЗАШУИУА НА ДИВИУЕ ПУИЦИ И ХАБИУАУИУЕ           

6.1 Медунарпдни значајни ппдрачја за заштита 

Вп ИР има пет знашајни прнитплпщки лпкалитети (ЗПЛ): Пспгпвски Планини, дплина на 
река Злетпвица, Пвше Ппле, Уппплка-Бабуна-Брегалница и Мантпвп-Лакавица. 

 
Слика 29 Знашајни прнитплпщки лпкалитети вп Истпшен плански регипн 

Уабела 17 Знашајни прнитплпщки лпкалитети (ЗПЛ) вп Истпшнипт плански регипн 

ID Назив Критериум Гпдина на назнашуваое Пбласт (ha) GIS 

35 Мантпвп и Лакавица IBA B2 2010 5729,81 

34 Пспгпвски Планини IBA B2 2010 7048,58 

32 Пвче Ппле IBA A1; IBA A3; IBA B2 2010 41365,91 

19 Дплина на река Злетпвица IBA A1 2010 12480,68 

24 Уппплка-Бабуна-
Брегалница 

IBA A1; IBA A3; IBA B2 2010 27962,41 

 

Истп така, ппстпјат и пет знашајни растителни ппдрашја (IPA-ЗРП): Пспгпвп, Пвше Ппле - 
Бпгпслпвец, Јудпви Ливади, Кривплак-Серта и Плашкпвица. 
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Слика 30 Знашајни растителни ппдрашја вп Истпшнипт плански регипн 

Уабела 18 Знашајни растителни ппдрашја (ЗРП) вп Истпшнипт плански регипн 

Брпј. ID Назив Критериум 
Гпдина на 

назнашуваое 
Пбласт 
(ha) GIS 

1 50 
ЗРП Кривплак (Прлпвп Брдп -

Сплен Дпл - Серта) 
IPA (Aii); IPA (Aiii); IPA (Aiv); 

IPA (Ci); IPA (Cii) 
2004 39366,96 

2 517 ЗРП Пспгпвски Планини IPA (Aii); IPA (Aiv); IPA (Cii) 2004 50542,86 

3 55 ЗРП Пвче Ппле - Бпгпслпвец 
IPA (Aii); IPA (Aiii); IPA (Aiv); 

IPA (Ci); IPA (Cii) 
2004 25457,86 

4 72 ЗРП Пехчевп - Јудпви Ливади IPA (Cii) 2004 388,42 

5 56 ЗРП Плачпвица IPA (Aii); IPA (Ci); IPA (Cii) 2004 26542,72 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH - BT Engineering Ltd                                                104 пд 260 

7 ЦЕЛИ ЗА ЗАШУИУА НА ЖИВПУНАУА СРЕДИНА ФУВРДЕНИ НА 
НАЦИПНАЛНП И МЕДФНАРПДНП НИВП  

Пд псампстпјуваоетп, Република Македпнија е силнп ппсветена и ппстпјанп се стреми 
кпн стабилна пплитишка и екпнпмска заедница, сп правен систем кпј ќе и пвпзмпжи 
интеграција вп Еврппската Фнија и вп ппщирпката медунарпдна заедница. 

Еден пд најгплемите предизвици за пплитиката на живптната средина е ппстигнуваое 
на рамнптежа меду екпнпмската и спцијалната димензија на развпј, пд една страна и 
защтита на живптната средина пд друга страна, кпј предвидува згплемена упптреба на 
екпнпмски инструменти вп наспка на защтита на живптната средина. 

Пснпвните принципи за защтита на живптната средина се ппставени сп Фставпт на 
Република Македпнија („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 52/91, 1/92 
(Амандман I и II); 31/98 (Амандман III); 91/01 (Амандман IV-XVIII); 84/03 (Амандман 
XIX); 107/05 (Амандман XX-XXX) и 3/09 (Амандман XXXI)), какп врхпвен правен 
дпкумент вп земјата. Фставпт прппищува дека еден пд пснпвните принципи на 
фундаменталните вреднпсти е регулација и хуманизација на прпстпрпт и защтитата и 
унапредуваоетп на живптната средина и прирпдата. Истп така, една пд пснпвните 
слпбпди и шпвекпви права е правптп на шиста и здрава живптна средина, нп тпа е истп 
така, пбврска на граданите да ја унапредуваат и защтитуваат живптната средина, 
дпдека земјата е дплжна да пбезбеди услпви за пстваруваое на пва загарантиранп 
правп на граданите (Член 43). 

Впдена пд пвие уставни пдредби, Република Македпнија ппактивнп аплицира за 
механизми за интеграција на пращаоата ппврзани сп живптната средина вп сите 
сектпрски пплитики. Пснпвните цели на впсппставуваое на функципнален и ефикасен 
наципнален систем за управуваое сп живптната средина се ппврзани сп: 

 Прпдплжуваое на прпцеспт на приближуваое кпн пплитиките на ЕФ вп пбласта 
на живптната средина;  

 Интеграција на пплитиката за защтита на живптната средина вп другите 
сектпрски пплитики;  

 Зајакнуваое на административните капацитети, пптребни за ефикаснп 
управуваое сп защтита на живптната средина;  

 Пбезбедуваое платфпрма за ефикасна имплементација и спрпведуваое на 
бараоата за защтита на живптната средина преку зајакнуваое на капацитетите 
за ефикаснп управуваое сп живптната средина на сите нивпа на управуваое и 
преку пбезбедуваое на тесна спрабптка ппмеду надлежните пргани на 
хпризпнталнп и вертикалнп нивп; 

 Ппттикнуваое на индустријата, давателите на услуги и другите субјекти вп 
пбласта на живптната средина, кпн ппгплема пдгпвпрнпст за защтитата на 
живптната средина;  

 Рещаваое на прпблемите на живптната средина кпи се пд наципналнп 
знашеое;  

 Згплемуваое на степенпт на испплнуваое на пбврските, кпи прпизлегуваат пд 
регипналните и глпбалните дпгпвпри, вп пбласта на живптната средина;  

 Ппследнп, нп не и најмалку важнп, е згплемуваое на нивптп на инвестиции вп 
живптната средина за ппстигнуваое на стандардите на ЕФ. 
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Специфишни цели за защтита на живптната средина: 

 Ппдпбруваое на квалитетпт на живптпт и здравјетп и згплемуваое на 
живптнипт стандард;  

 Ппдпбруваое на квалитетпт на впздухпт и намалуваое на емисиите на 
стакленишки гаспви;  

 Защтита и ппдпбруваое на квалитетпт на впдата и на ппшвата;  

 Защтита и унапредуваое на биплпщката разнпвиднпст и прирпднптп 
наследствп;  

 Защтита на карактеристиките на пределпт;  

 Защтита на материјалните дпбра;  

 Защтита и прпмпција на културнптп наследствп. 

Фправуваоетп сп птпадпт е важнп пращаое сп кпе глпбалната заедница се сппшува вп 
21-випт век. Пращаоата за управуваое сп птпадпт вп пднпс на правптп на шиста и 
здрава живптна средина се предмет на знашителен брпј правни, стратещки, плански и 
прпграмски дпкументи на наципналнп нивп, какп и на медунарпдните дпгпвпри и 
пплитики, истп така. 
Една пд клушните медунарпдни кпнвенции, на кпи Република Македпнија е 
пптписнишка е Базелската Кпнвенција, ратификувана и пбјавена вп „Службен весник на 
Република Македпнија“ бр. 49/97. Ппщтата цел на пваа кпнвенција е защтита на 
шпвекпвптп здравје и живптната средина пд негативните ефекти на ппаснипт птпад. 
Пва се пднесува за „ппасни птпади“ врз пснпва на нивнптп пптеклп и/или спстав и 
нивните карактеристики, какп и „другите видпви птпади“ (птпад пд дпмаќинствата и 
пепел пд инцинератпр). Главните цели на Кпнвенцијата се: 

-намалуваое на спздаваоетп на ппасен птпад и прпмпција на екплпщки здравп 
управуваое сп ппаснипт птпад, кпга е на местптп на птстрануваое;  

-намалуваое на прекугранишните движеоа на ппасен птпад, псвен таму каде 
щтп се смета дека е вп спгласнпст сп принципите на екплпщки исправнп управуваое; и  

-регулатпрен систем кпј се пднесува на слушаите кпга прекугранишните движеоа 
се дпзвплени.  

 
Други кпнвенции и прптпкпли, ратификувани пд страна на Република Македпнија, какп 
и други медунарпдни дпкументи ппврзани сп управуваоетп сп птпад: 
-Женевска Кпнвенција за далекусежнп прекугранишнп загадуваое на впздухпт, на кпја 
Македпнија е страна (сп сукцесија пд СФРЈ вп 1997 гпдина). Вп 2010 гпдина, 
Македпнија ги ратификуваще 8-те прптпкпли кпн пваа Кпнвенција: ЕМЕП Прптпкпл; 
Прптпкпл за намалуваое на сулфурните емисии или нивните прекугранишни щиреоа 
за најмалку 30%; Прптпкпл за кпнтрпла на нитрпген-пксиди или нивнп прекугранишнп 
щиреое; Прптпкпл за кпнтрпла на емисии пд испарливи пргански спединенија или 
нивнп прекугранишнп щиреое; Прптпкпл за натампщна редукција на сулфурни емисии; 
Прптпкпл за тещки метали; Прптпкпл за птппрни пргански шестишки; Прптпкпл за 
намалуваое на ацидификација, еутрпфикација и ппврщински слпј на пзпн; 
-Рамкпвна Кпнвенција на ПН за климатски прпмени (Оујпрк, мај, 1992 гпдина), 
пбјавена вп „Службен весник на Република Македпнија“ бр. 6/97 и влезе на сила на 28 
април, 1998 гпдина; 
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-Кјптп Прптпкпл кпн Рамкпвната Кпнвенција на ПН за климатски прпмени („Службен 
весник на Република Македпнија“ бр. 49/04); 
-Виенска Кпнвенција за защтита на пзпнската пбвивка (Виена, март, 1985 гпдина) 
(„Службен весник на Република Македпнија“ бр. 1/1990), ратификувана пд Република 
Македпнија на 10 март, 1994 гпдина; 
-Мпнтреалски Прптпкпл за супстанциите кпи ја псирпмащуваат пзпнската пбвивка 
(Мпнтреал, септември, 1987 гпдина), ратификуван пд Република Македпнија на 
10.03.1994 гпдина; 

-Дппплнуваое на Мпнтреалскипт Прптпкпл (усвпен на втприпт спстанпк на 
дпгпвпрните страни пдржан вп Лпндпн, на 29 јуни, 1990 гпдина) („Службен весник на 
Република Македпнија“ бр. 25/98); 
-Дппплнуваое на Мпнтреалскипт Прптпкпл (усвпен на шетвртипт спстанпк на 
дпгпвпрните страни пдржан вп Кппенхаген, 25 нпември, 1992 гпдина) („Службен 
весник на Република Македпнија“ бр. 25/98); 

-Стпкхплмска Кпнвенција за защтита на шпвекпвптп здравје и живптната средина пд 
птппрни пргански спединенија, пптпищана пд Република Македпнија на 23 мај, 2001 
гпдина и ратификувана пн 19 март, 1994 гпдина; 
-Еспп Кпнвенција за пцена на влијаниетп врз живптната средина вп прекугранишен 
кпнтекст (февруари, 1991 гпдина) („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 
44/99); 

-Архуска Кпнвенција за пристап дп инфпрмации, ушествп на јавнпста вп дпнесуваое на 
пдлуки и правна защтита за пращаоа пд пбласта на живптната средина („Службен 
весник на Република Македпнија“ бр. 40/99); 
-Рип Кпнвенција за биплпщка разнпвиднпст, ратификувана пд Република Македпнија 
на 02.12.1997 гпдина; 

-Кпмуникација пд Кпмисијата за Еврппскипт Парламент, Спветпт, Екпнпмскипт и 
Спцијален Кпмитет и Кпмитетпт за регипните (Наще живптнп псигуруваое, нащ 
прирпден капитал: ЕФ Стратегија за диверзитет дп 2020 гпдина). 
 

7.1 Цели на Стратегиската пцена на живптната средина  
Целите на защтитата на живптната средина се изразени преку целите на стратегиска 
пцена на живптната средина. Фпптребата на целите за защтита на живптната средина е 
вппбишаен метпд при спрпведуваое на СПЖС сп цел да се пцени дали развпјпт на 
Планпт е вп наспка кпн ппставените цели. Екплпщките цели беа развиени вп фазата на 
утврдуваое на пбемпт за секпја тема пд СПЖС. Пваа листа на цели пптпа беще 
прпщирена за да вклуши некпи теми вп СПЖС, кпи првишнп беа исфрлени пд 
разгледуваое. За време на раните фази на прпцеспт на СПЖС, беще идентификуван сет 
на дппплнителни критериуми, сп цел да се пресмета ппсегпт на екплпщки пращаоа пд 
пспбена важнпст за управуваоетп сп птпад, какп и за ппддрщка на кпнзистентнпста на 
пристаппт за пценуваое.  
Целите на стратегиската пцена на живптната средина се прикажани преку статуспт на: 
населениетп, здравјетп на лудетп, биплпщката разнпвиднпст, впдата, впздухпт, 
ппшвата, прирпднптп и културнптп наследствп, материјалните дпбра, пределпт и 
интеракцијата ппмеду нив. 
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Уабела 19 Врска меду целите на СПЖС и целите на Планпт 

Уема на СПЖС Главни цели на СПЖС Специфични цели на СПЖС Ппврзанпст на целите на СПЖС сп целите/ 
активнпстите на Планпт 

Индикатпри на СПЖС 

Население и 
чпвекпвптп 
здравје 

Ппдпбруваое на 
услпвите за живпт на 
населениетп 

-Спздаваое на услпви за 
ппдпбруваое на здравјетп на 
лудетп;  

-Защтита на живптните услпви и 
ппгпднпсти на лпкалните 
жители пд щтетните ефекти на 
управуваоетп сп птпадпт; 

-Минимизираое на негативните 
влијанија пд активнпстите за 
управуваоетп сп птпадпт врз 
шпвекпвптп здравје и 
благпспстпјба;  

-Згплемуваое на свеста и 
ппдпбруваое на мпжнпстите за 
вклушенпст на јавнпста и 
заедницата и нивнп 
пбразпвание за управуваоетп 
сп птпадпт;  

-Ппттикнуваое на пдржлив 
екпнпмски раст, пбезбедуваое 
на мпжнпсти за врабптуваое и 
ппттикнуваое на екпнпмскп 
вклушуваое. 

-Изградба на интегриран, ефикасен и 
ефективен пристап за управуваое сп птпад 
вп Регипнпт (капацитети за третман на птпад, 
затвпраое и санација на ппстпјните деппнии 
и др.);  

-Надминуваое на ппследиците врз здравјетп 
на лудетп, ппврзани сп управуваоетп сп 
птпад;  

-Прпизвпдствп на кпмппст и други 
рециклирани материјали, мпжнп 
искпристуваое на енергетската вреднпст на 
птпадпт;  

-Затвпраое и ревитализација на деппнии, 
пценети какп ппасни за лудетп и нивнптп 
здравје;  

-Изградба инфраструктура пптребна за 
регипналнп управуваое сп птпадпт;  

-Креираое нпви рабптни места;  

-Згплемуваое на прихпдите и ппдпбар 
живптен стандард; 

-Пбезбедуваое на кампаои за јавна свест, 
ппдпбруваое на вклушенпста на јавнпст. 

 

-Брпј на примени ппплаки пд 
жителите вп пднпс на негативните 
ефекти пд рабптеоетп на 
управуваое сп птпадпт врз 
живптната средина, шпвекпвптп 
здравје и благпспстпјба;  

-Здравственипт статус на 
населениетп вп сппредба сп 
статистишките ппдатпци пред 
фазата на имплементација на 
активнпстите пд РПФП; 

-Урендпви на ппаснпсти и 
инциденти ппврзани сп пбјектите 
за управуваоетп сп птпадпт и 
сппбраќајпт;  

-Урендпви на спздаден, спбран, 
ппвтпрнп упптребен, третиран и 
птстранет птпад;  

-Брпј на институција и ппединци, 
кпи ушествуваат вп ппсебнп 
спбираое птпад;  

-Брпј на прпдадени пплпвни 
прпизвпди; 

-Прихпд пстварен пд 
управуваоетп сп птпадпт;  

-Урендпви на прпизведената 
енергија/тпплина пд птпад;  

-Стапка на пшекуванптп траеое на 
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Уема на СПЖС Главни цели на СПЖС Специфични цели на СПЖС Ппврзанпст на целите на СПЖС сп целите/ 
активнпстите на Планпт 

Индикатпри на СПЖС 

живптнипт век;  

-Стапката на врабптенпст;  

-Брпј на кампаои за јавна свест и 
активнпсти за пбука кпи ја 
едуцираат и вклушуваат јавнпста;  

-Прпцент на населениетп 
ппфатенп сп кампаои. 

Биплпшка 
разнпвиднпст, 
флпра, фауна 
и 
живеалишта 

Заштита и 
унапредуваое на 
биплпшката 
разнпвиднпст и 
прирпднптп 
наследствп 

-Да се преземат иницијативи за 
да се намали притиспкпт врз 
екпсистемите и биплпщката 
разнпвиднпст и да се 
прпмпвира нивната пдржлива 
упптреба;  

-Намалуваое на директни и 
индиректни притиспци врз 
екпсистемите и биплпщката 
разнпвиднпст; 

-Ппдпбруваое на статуспт на 
биплпщката разнпвиднпст преку 
кпнзервација на екпсистемите, 
видпвите и генетски диверзитет 
сп цел да се згплемат 
придпбивките пд 
екпсистемските услуги за сите;  

-Загадуваоетп, вклушувајќи  гп 
птпадпт и вищпкпт на хранливи 
материи, да се намали на нивпа 
кпи не се щтетни за биплпщката 
разнпвиднпст, екпсистемите и 
пбезбедуваое на услуги пд 

-Защтита на биплпщката разнпвиднпст 
(живеалищта и видпви) преку изградба на 
интегриран ефикасен и ефективен пристап за 
управуваое сп птпадпт вп Регипнпт 
(капацитети за третман на птпад, затвпраое 
и санација на ппстпјните деппнии и др.);  

-Ппдпбруваое на квалитетпт на медиумите 
на живптната средина. 

-Урендпви на живеалищта, 
изгубени ппради развпј на пбјекти 
за управуваое сп птпад;  

-Брпј на нпви капацитети за 
управуваое сп птпад и други 
пптребна инфраструктура, 
изградени на ппдрашја на кпи веќе 
се изведувале пдредени 
активнпсти (кафеави ппдрашја), 
наспрпти екплпщки ппдрашја 
(зелени ппдрашја);  

-Нивп на известуваое за мпжнп 
пщтетуваое на пдредени 
ппдрашја/видпви; 

-Зашувуваое на ппстпјните или 
ппдпбруваое на брпјпт на 
защтитени ппдрашја на регипналнп 
нивп;  

-Урендпви на губеое на 
биплпщката разнпвиднпст (% на 
изумрени и загрпзени видпви на 
флпра и фауна);  
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екпсистемите; 

-Избегнуваое на загуба или 
пщтетуваое на ппределени 
места пд ппставуваое на 
пбјекти за птпад и друга 
пптребна инфраструктура;  

-Избегнуваое или 
минимизираое на загуба на 
ретки и ендемишни видпви; 

-Ппдпбруваое на знаеоетп и 
дпстапнпст на сите релевантни 
инфпрмации ппврзани сп 
биплпщката разнпвиднпст. 

-Урендпви на згплемена/намалена 
пппулацијата на ретки и 
ендемишни видпви. 

Впда Заштита и 
унапредуваое на 
квалитетпт на 
впдата 

-Пдржуваое и пбнпвуваое на 
клушните екплпщки прпцеси (на 
пример, хидрплпгијата, 
квалитетпт на впдата, 
крајбрежните прпцеси);  
-Защтита на впдните ресурси и 
минимизираое на негативните 
ефекти врз квалитетпт на впдата 
пд управуваое сп птпадпт; 
-Уретман на ефлуентите пред 
нивнп испущтаое вп 
реципиентпт;  
-Пгранишуваое на загадуваоетп 
на впдите дп нивпа кпи не 
влијаат врз шпвекпвптп здравје и 
прирпдните системи;  
-Раципналнп искпристуваое на 

-Изградба на интегриран, ефикасен и 
ефективен пристап за управуваое сп птпад 
вп Регипнпт (капацитети за третман на птпад, 
затвпраое и санација на ппстпјните деппнии 
и др.);  

-Санација на деппнии пценети какп ризишни 
за ппврщинските и ппдземните впди, какп и 
ппшвата;  

-Уретман на исцедпкпт пд регипналната 
деппнија;  

-Уретман на птпадни впди пд капацитетите 
за третман на птпад и др.);  

-Раципналнп искпристуваое на впдата вп 
прпцесите. 

-Измерен квалитет на третираните 
истекуваоа и испущтените 
птпадни впди;  

-Квалитет (физишки, хемиски и 
микрпбиплпщки карактеристики) 
и кплишествптп на ппврщински и 
ппдземни впди вп Регипнпт; 

-Брпј на инцидентни загадуваоа 
на впдите, ппврзани сп 
капацитетите за управуваое сп 
птпад;  

-Брпј на санирани деппнии 
лпцирани вп близина на впдни 
текпви. 
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впдните ресурси. 

Ппчва Заштита и 
унапредуваое на 
квалитетпт на 
ппчвата, 
кпличествптп и 
функцијата 

-Защтита на ппшвата и 
минимизираое на негативните 
ефекти врз ппшвата пд 
управуваоетп сп птпадпт;  
-Защтита на земјпделските 
ресурси пд активнпстите за 
управуваое сп птпадпт; 
-Развпј на нпви капацитети за 
птпад на претхпднп кпристени 
лпкации или на лпкации на кпи 
претхпднп се изведувале 
пдредени активнпсти; 
-Защтита на ппшвата пд 
деградација и губеое на 
нејзината плпднпст;  
-Защтита на ппврщинските и 
ппдземните гепмпрфплпщки 
вреднпсти на ппшвата. 

-Изградба на интегриран ефикасен и 
ефективен пристап за управуваое сп птпад 
вп Регипнпт (капацитети за третман на птпад, 
затвпраое и санација на ппстпјните деппнии 
и др.);  

-Уретман на истекуваоата пд регипналната 
деппнија; 

-Уретман на птпадните впди пд капацитетите 
за третман на птпад;  

-Рециклираое на птпадпт и намалуваое на 
пбемпт на птпад щтп ќе биде птстранет на 
регипналната деппнија;  

-Прпизвпдствп на кпмппст пд бипразградлив 
птпад и негпвптп кпристеое какп дубривп вп 
земјпделствптп или за уредуваое на 
деппнијата;  

-Затвпраое и санација на деппниите, какп 
ризик за ппшвата,ппврщинските и 
ппдземните впди. 

-Урендпви на намалени емисиите 
вп ппшвата пд управуваое сп 
птпад;  

-Регистрирани инциденти на 
загадуваоа на ппшвата ппврзани 
сп капацитетите за управуваое сп 
птпадпт;  

-Брпј на санирани деппнии; 

-Урендпви на искпристени 
ппдрашја на кпи веќе се 
изведувале пдредени активнпсти 
за изградба на капацитети за 
управуваое сп птпад;  

-Ппврщина на изгубенп 
земјпделскп земјищте за 
управуваое сп птпад; 

-Квалитетпт и пбемпт на кпмппст 
кпј се кпристи вп земјпделствптп, 
индустријата и уредуваое на 
прпстпрпт;  

-Урендпви на рециклирани 
кплишини птпад;  

-Урендпви на деппнирани 
кплишини птпад.  

-Пбјавени резултати пд истрагите 
за квалитет на ппшвата. 

Впздух и 
клима 

Ппдпбруваое на 
квалитетпт на 

-Минимизација на негативните 
ефекти пд активнпстите за 

-Изградба на интегриран ефикасен и 
ефективен пристап за управуваое сп птпад 

-Ппстигнуваое на гранишните 
вреднпсти на емисиите вп впздух;  
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впздухпт и 
намалуваое на 
емисиите на 
стакленички гаспви 

управуваоетп сп птпадпт врз 
квалитетпт на впздухпт; 

-Пдржуваое и ппдпбруваое на 
квалитетпт на впздухпт вп 
Регипнпт; 

-Пгранишуваое на загадуваоетп 
на впздухпт на нивпа кпи не 
влијаат врз прирпдните системи 
и здравјетп на лудетп; 

-Прпизвпдствп на енергија и 
тпплина пд птпад; 

-Згплемена упптреба на птпадпт 
за прпизвпдствп на електришна 
енергија и тпплина; 

-Намалуваое на 
бипразградливипт птпад, 
птстранет на деппниите; 

-Намалуваое на емисиите на 
стакленишки гаспви, генерирани 
пд сектпрпт за птпад, на 
наципналнп нивп; 
-Намалуваое на ранливпста на 
климатските прпмени на 
наципналнп нивп. 

вп Регипнпт (капацитети за третман на птпад, 
затвпраое и санација на ппстпјните деппнии 
и др.) кпи се вп спгласнпст сп закпнската 
регулатива;  
-Санација на деппнии, пценети какп ризишни 
вп Регипнпт;  
-Прифаќаое на метанпт пд деппниите;  
-Ппделба на бипразградливипт птпад, 
третман и прпизвпдствп на кпмппст;  
-Мпжнп прпизвпдствп на енергија и тпплина 
пд птпад. 

-Урендпви на намалени емисии вп 
амбиентнипт впздух пд 
капацитетите за 
управуваое/третман сп птпадпт; 
-Квалитет на амиентен впздух: 
кпнцентрации на загадувашки 
материи вп рамките на 
максималнп дпзвплени 
кпнцентрации и брпј на денпви вп 
кпи гранишните вреднпсти за 
пдредени загадувашки материи 
биле надминати;  
-Уренд на намалуваое на 
кплишините на бипразградлив 
птпад, птстранет на деппнии. 
-Кплишина на прпизведен кпмппст 
и прпизвпд слишен на кпмппст 
(CLO); 
-Гпдищнп намалуваое на 
кплишествптп на стакленишки 
гаспви изразена вп CO2-eq 
(t/гпдищнп) на наципналнп нивп;  
-% на жалби вп пднпс на 
емитиранипт мирис;  
-Нетп енергија и тпплина 
генерирана пд птпадпт. 

Материјални 
дпбра 

Унапредуваое и 
заштита на 
материјалните дпбра 

-Прпмпција на пдржливп 
управуваое сп птпадпт 
(кпристеое на прирпдните 
ресурси и материјални дпбра);  

-Минимизација на птпадпт, 

-Прпмпција на пдржливп управуваое сп 
птпадпт, и практики за минимизираое и 
згплемуваое на ппвтпрна упптреба, 
рециклираое и прерабптка;  

-Мпжнп прпизвпдствп на енергија и тпплина 

-Упни прпизведен птпад пп жител;  

-Стапки на рециклираое и 
кпмппстираое (гпдищна тпнажа);  

-Прпцент на птпад пд кпгп е 
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пптпа ппвтпрна упптреба преку 
рециклираое, кпмппстираое 
или за прпизвпдствп на 
енергија; 

-Изградба, защтита и 
унапредуваое или санација на 
инфраструктурата;  

-Згплемуваое на енергетската 
ефикаснпст и кпристеоетп на 
пбнпвливи извпри на енергија;  

-Пптимизација на системпт за 
спбираое на птпад и 
минимизираое на влијанијата 
пд лпкалнипт трансппрт;  

-Прпмпвираое на ефикаснп 
кпристеое на ппстпешката 
инфраструктура. 

пд птпад; 

-Изградба на капацитети за управуваое сп 
птпад;  

-Затвпраое и санација на ппстпјните 
деппнии;  

-Впведуваое на пдржливп управуваое сп 
спбираоетп и трансппртпт на птпадпт,  

-Изградба или ппдпбруваое на 
дппплнителни инфраструктури, пптребни за 
управуваое сп птпад. 

дпбиена вреднпст; 

-Пбем и тпнажа на птстранет 
птпад на деппниите;  

-Нетп енергија и тпплина 
генерирана пд птпадпт;  

-Изградени нпви регипнални 
деппнии вп Регипнпт; 

-Брпј на затвпрени и санирани 
деппнии;  

-Прпцент на нпвп изградена 
инфраструктура пптребна за 
капацитети за управуваое сп 
птпад (патищта, впдпвпд, 
канализација, електришна мрежа); 

-Намалуваое на растпјаниетп меду 
извпрпт на генерираое а птпадпт 
и местптп на птстрануваое; 

-Фпптребенп гпривп пп тпн птпад. 

Културнп 
наследствп 

Заштита и прпмпција 
на културнптп 
наследствп 

-Фправуваое сп птпадпт на 
нашин кпј гп щтити и ппдпбрува 
културнптп наследствп;  
-Зашувуваое и унапредуваое на 
истприските структури, 
археплпщки напди и други 
важни културни лпкалитети; 
-Прпмпвираое/пбезбедуваое 
пристап дп културни, 
традиципнални и истприски 
лпкалитети. 

-Идентификација на културнптп наследствп 
вп Регипнпт и преземаое мерки за защтита 
при предвидуваое на лпкации за капацитети 
за управуваое сп птпад. 

-Стапка на спрпведени мерки за 
защтита на културнптп наследствп;  
-Брпј на ппднеспци за пщтетени 
културни, традиципнални и 
истприски места или лпкации.  

Предел  Зачувуваое на -Ппдпбруваое на квалитетпт и -Идентификација и избегнуваое на -Стапка на спрпведените мерки за 
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карактеристиките на 
пределпт и заштита 
на пределпт насекаде, 
а пспбенп вп 
ппределената пбласт 

квантитетпт на јавнп пристапен 
птвпрен прпстпр;  
-Пдржуваое на функципнални и 
структурни карактеристики на 
прирпдните и пплу-прирпдните 
пејзажи;  
-Фправуваое сп птпадпт на 
нашин кпј гп щтити и гп 
ппдпбрува пределпт. 

карактеристишни предели вп Регипнпт и 
преземаое мерки за защтита при 
предвидуваое на лпкации за капацитети за 
управуваое сп птпад;  
-Затвпраое и санација на ппстпјните 
деппнии вп Регипнпт. 

защтита на пределпт.  
-Брпј на селектирани важни 
предели;  
-Брпј на затвпрени и санирани 
деппнии. 
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Целите на СПЖС, идентификувани вп гпрната табела, истп така, беа тестирани за 
нивната кпмпатибилнпст едни сп други. Внатрещната кпмпатибилнпст на целите на 
СПЖС беще генералнп пценета какп ппзитивна, бидејќи сите тие бараат ппдпбруваое 
на квалитетпт на живптната средина и здравјетп на лудетп. Сепак, кпмпатибилнпста на 
некпи цели на СПЖС вп пваа фаза на ппдгптпвката на дпкументпт, беа пценети какп 
несигурни (без јаснп влијание на едни сп други или неппзната кпмпатибилнпст). 
Резултатите се презентирани вп следната табела.  

Уабела 20 Кпмпатибилнпст на СПЖС целите  

  

Заштита и 

унапредуваое 

на 

биплпшката 

разнпвиднпст 

и прирпднптп 

наследствп 

Ппдпбруваое 

на услпвите 

за живпт на 

населениетп 

Заштита и 

унапредуваое 

на 

квалитетпт 

на впдата 

Заштита и 

унапредуваое 

на 

квалитетпт 

на ппчвата, 

кпличествптп 

и функцијата 

Ппдпбруваое 

на 

квалитетпт 

на впздухпт 

и 

намалуваое 

на емисиите 

на 

стакленички 

гаспви 

Унапредуваое и 

заштита на 

материјалните 

дпбра 

Заштита и 

прпмпција 

на 

културнптп 

наследствп 

Зачувуваое на 

карактеристиките 

на пределпт и 

заштита на 

пределпт насекаде, 

а пспбенп вп 

ппределената 

пбласт 

Заштита и 

унапредуваое на 

биплпшката 

разнпвиднпст и 

прирпднптп 

наследствп                 

Ппдпбруваое на 

услпвите за живпт 

на населениетп 
                

Заштита и 

унапредуваое на 

квалитетпт на 

впдата                 

Заштита и 

унапредуваое на 

квалитетпт на 

ппчвата, 

кпличествптп и 

функцијата                 

Ппдпбруваое на 

квалитетпт на 

впздухпт и 

намалуваое на 

емисиите на 

стакленички гаспви                 

Унапредуваое и 

заштита на 

материјалните 

дпбра                 

Заштита и 

прпмпција на 

културнптп 

наследствп                 

Зачувуваое на 

карактеристиките 

на пределпт и 

заштита на 

пределпт насекаде, 

а пспбенп вп 

ппределената 

пбласт                 
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Целите се кпмпатибилни   

      Взаемнп некпмпатибилни   

      Неппзната кпмпатибилнпст   

      Нема јаснп медусебнп влијание  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                116 пд 260 

8 АНАЛИЗА НА АЛУЕРНАУИВИ  
8.1  Ппции за управуваое сп птпадпт 
Вп РПФП беа земени предвид следните ппции: 

  Превенција и минимизираое на птпадпт,  

 Спбираое на птпадпт (ппции за спбираое мещан птпад, спбираое сув птпад кпј 
мпже да се рециклира, спбираое бипразградлив птпад, спбирни места, ппции за 
трансфер на птпадпт), 

 Ппции за рециклираое и прерабптка (инсталација за прерабптка на материјали-
MRF, рециклираое на бипразградлив птпад, ппстрпјки за механишкп-биплпщки 
третман (MBT), механишкп-биплпщка стабилизација (MBS), дрпбеое/сешеое на 
паршиоа на птпадпт), 

 Ппции за прерабптка на птпад (термишки третман на цврстипт птпад, термишка 
пксидација или инцинерација), 

 Ппции за птстрануваое на птпадпт (деппнии). 

Истп така, вп РПФП, земени се предвид ппции за санација на ппстпјните деппнии. 
Ппции за санација на ппстпјните деппнии се: 

 Затвпраое, санација и грижа пп затвпраоетп на ппщтинските деппнии, 
 Затвпраое и санација на „дивите деппнии“ и напущтените „диви деппнии“. 

Кратпк ппис на предлпжената ппција за управуваое сп птпад вп ИПР е презентиран вп 
следната табела. 
Уабела 21 Ппис на разгледани ппции вп РПФП, за управуваое сп птпад вп Истпшнипт плански 
регипн 

ППЦИЈА ЗА 
ФПРАВФВАОЕ СП 

ПУПАДПУ 
ППИС НА ППЦИИУЕ 

ПРЕВЕНЦИЈА И 
МИНИМИЗАЦИЈА 
НА ПУПАДПУ 

РПФП гп ппфаќа следните ппции за превенција пд птпад: 

-Активнпсти за ппдигнуваое на свеста за превенција на птпадпт вп Регипнпт, 
прпекти и услуги за финансираое и спрпведуваое на ппвтпрнп упптреба, ппддрщка 
и пвпзмпжуваое на заедницата и вплпнтерскипт сектпр, прганизираое спбирни 
центри за храна, иницијативи за прехрана на сирпмащните; разрабптка на разни 
наспки за спрешуваое на птпад, истражуваое и развпј.  

-Дпмащнптп кпмппстираое се смета какп акција за превенција пд птпад, бидејќи е 
применливп и не е ппврзанп сп спбираое на пстанатипт птпад. Какп стратегиска 
алатка, дпмащнптп кпмппстираое пспбенп е применливп кај населениетп вп 
руралните средини. 

СПБИРАОЕ НА 
ПУПАДПУ 

Опции за спбираое на мешан птпад 

Системпт за спбираое и трансппрт на птпадпт пбишнп се спстпи пд следните 
елементи:  

 Пред-спбирен систем, 

 Фреквенција на спбираое, 

 Уиппт на камипни кпи се кпристат за спбираое и трансппрт, 

 Смени на спбираое. 

Ппстпјат некплку видпви системи за пред-спбираое, пднпснп: спбираое на 
пластишни ќеси пд врата дп врата и индивидуални канти и систем на спбираое 
(спбираое на еднп местп пд улицата).  

Имајќи предвид дека не ппстпјат гплеми градпви вп Регипнпт, густината на 
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населениетп е ниска и мнпзинствптп пд жителите живеат вп индивидуални куќи, 
ефективен кпмпрпмис вп пднпс на трпщпците е кпристеое камипн пд 16 m

3
,сп 

тпвар пд пкплу 8t. 

Опции за спбираое сув птпад ппгпден за рециклираое 

Пдделуваое на извпрпт е главен предуслпв за генерираое на виспкп-квалитетна 
секундарна сурпвина пд птпад и за ппвтпрнп кпристеое на материјалите. 
Пдделуваоетп на специфишни фракции на кпмунален птпад, на извпрпт, 
пбезбедува најдпбри резултати за рециклираое на пдредени материјали.  

Пдделуваоетп на извпрпт мпже да се врщи на разлишни места вп дпмаќинствата сп 
ппсебни кеси, кпнтејнери и др. или на лпкални спбирни места. Главните 
инфраструктурни системи вклушуваат спбираое врата дп врата и систем на нпсеое 
(кпнтејнери, центри за рециклираое и др.) 

Стапките за спбираое на разлишни материјали зависат пд тпа дали системите 
пбезбедуваат услуги врата дп врата (виспк ппфат) или материјалите ќе се нпсат на 
пзнашени места (ппнизпк ппфат).  

Сппдветен систем на спбираое, сп придружни елементи, мпра да се избере вп 
зависнпст пд лпкалните услпви, параметри, пптреби на ппщтината и прифатливпста 
на цената. 

Спбираое на  бипразградлив птпад 

Пдделнптп спбираое на бипразградливипт птпад има за цел да се направи 
најефикасна упптреба на пвпј ресурс преку рециклираое и прерабптка, нп, истп 
така, и да се ппстигнат целите за  пренаспшуваое на бипразградливипт птпад вп 
спгласнпст сп Директивата за деппнии.  

За да се направи ппприфатлив системпт за кприсниците и да се згплеми 
спбираоетп, за дпмаќинствата мпже да се пбезбедат бип-кеси (кпи мпжат да се 
кпмппстираат) и кујнски кутии сп птвпр. 

Пспбенп внимание треба да се ппсвети при избпрпт на технплпгија за третман на 
спбраните пргански материјали, пднпснп:  

-Пдвпенп спбранипт градинарски птпад најдпбрп е да се третира сп кпмппстираое, 
птвпренп кпмппстираое вп бразди (прпцес сп ниски трпщпци); 

-Мещаната храна и градинарскипт птпад најдпбрп се третираат сп затвпренп (вп 
сад) кпмппстираое, иакп мещавината на материјалите мпра да биде внимателнп 
управувана (дпвплнп структурен материјал на градинарски птпад е пптребен за да 
се пвпзмпжи аерпбнипт прпцес);  

-Пдвпенипт птпад пд храна најдпбрп е да се третира сп анаерпбна дигестија; сепак, 
пвпј прпцес не е пдржлив ппд пдредена кплишина (за мали кплишини). 

Опции за спбирни места 

Спбирните места се дизајнирани да рабптат какп кпмплементарни капацитети на 
пстанатите мерки за спбираое и рециклираое. 

Вп пвие центри ќе се дпставуваат пдделни видпви на птпад, кпи се ппгпдни за 
ппвтпрна упптреба, рециклираое или за ппнатампщнп сппдветнп управуваое. 
Псвен материјали ппгпдни за рециклираое, мпже да биде дпставена и гплема 
кплишина на друг вид на птпад, какп щтп се батерии, електришна ппрема, кабаст 
птпад, градежен птпад и щут и бипразградлив птпад. 

Опции за пренпс на птпадпт 

Претпварните станици служат за пренпс на птпадпт дп капацитетите за третман или 
птстрануваое и за намалуваое на трпщпците за превпз. Нпсителите на пдлуки 
имаат мпжнпст да ја изберат најефективната и/или екплпщки ппгпдна лпкација, 
дури и акп тие се на ппгплема пддалешенпст.  

Претпварните станици и ппнатаму мпжат да вклушуваат спбирни места кпи ќе бидат 
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птвпрени за јавна упптреба, ппција кпја мпже да дпнесе екпнпмски придпбивки.  

Ури алтернативни ппции се анализираат за пптенцијалните претпварни станици:  

 Мал капацитет (ппмалку пд 50 t/ден); 

 Среден капацитет (50 дп 150 t/ден); 

 Гплем капацитет (ппвеќе пд 150 t/ден). 

Спбираоетп на птпадпт и негпвп трансппртираое дп регипналната деппнија или 
претпварната станица е ппд надлежнпст на ппщтините.  

Фтврдуваоетп на пптребата пд претпварна станица зависи првенственп пд нејзината 
сппспбнпст да придпнесе за намалуваое на вкупните трпщпци за управуваое сп 
птпадпт. Се ппспшува дека претпварните станици, генералнп, стануваат екпнпмски 
пдржливи кпга растпјаниетп дп деппнијата е ппгплема пд 50 km и кплишините на 
птпад се ппвеќе пд 10.000 t/гпдищнп (или се ппслужува население пд најмалку 
25.000 жители). 

РЕЦИКЛИРАОЕ И 
ПРЕРАБПУКА 

Инсталации за спртираое или Инсталации за прерабптка на материјали (MRF) 

Инсталациите за прерабптка на материјали ппфаќаат пдделуваое на мещани 
материјали ппгпдни за рециклираое, спртирани/пдвпени на извпрпт на нивнптп 
спздаваое. Главна цел на пвие инсталации е пдделуваое на материјалите сп 
дефинирани пазарни спецификации.  

Инсталациите за прерабптка на материјали дпбиваат мещани материјали ппгпдни 
за рециклираое; вп слушај материјалите да се спбираат ппединешнп вп ппсебни 
канти, пптпа тие се пренесуваат вп инсталациите за прерабптка на материјали или 
пак, мпжат да се пренесат директнп дп крајнипт прерабптуваш, акп нивната шистпта 
гп пвпзмпжува тпа. 

Материјалите кпи мпже да се рециклираат се спртираат на разлишни нашини, се 
балираат и привременп се складираат сè дп нивнп трансппртираое   дп 
сппдветните капацитети за рециклираое. Вп ппвеќетп слушаи, птфрлената фракција 
на крајпт на линијата за спртираое, истп така перипдишнп се спбира и дпставува за 
птстрануваое. 

Рециклираое на бипразградлив птпад 

Кпмппстираоетп и анаерпбната дигестија нудат најдпбри екплпщки и екпнпмски 
резултати за бипразградливипт птпад, шие генерираое не мпже да се избегне 
(намалуваое сп превенција).  

Ппстпјат некплку прпцеси на кпмппстираое: системи за птвпренп кпмппстираое, 
кпмппстираое на статишки бразди сп прирпдна или принудна аерација и затвпрени 
системи: статишки и динамишки системи. 

Наједнпставен тип на кпмппстираое е системпт сп прирпднп аерираое вп бразди 
каде птпадпт се напда вп куппви , на птвпренп или вп пбјекти и перипдишнп се врти 
за пдржуваое на  прпцеспт. Кпмппстираоетп вп бразди е ппгпднп за зелен и 
градинарски птпад, какп искпсена трева, жива пграда, пстатпци пд исешени дрва и 
др. Пвпј тип на кпмппстираое е исклушителнп флексибилен нашин за справуваое сп 
вакпв вид на птпад и е релативнп ефтин. 

Друг систем за кпмппстираое е кпмппстираое вп садпви и се пднесува на пставаое 
на птпадпт вп затвпрени кпнтејнери вп кпи се вбризгува тпппл впздух. Ваквипт 
систем е ппскап пд системпт на кпмппстираое вп бразди. 

Инсталации за механичкп-биплпшки третман (MBT) 

Инсталациите за механишкп-биплпщки третман (MBT) се капацитети за третман на 
птпадпт, кпи придпнесуваат вп ппстигнуваое на целите за пренаспшуваое на 
птпадпт пд деппнии, а вп некпи слушаи и за ппстигнуваое на целите за 
рециклираое на птпадпт пд пакуваое. Целта на пвпј третман е најпрвп птпадпт да 
се пддели пп разлишни видпви/фракции (сп механишки прпцеси) и пптпа да се 
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стабилизира прганската материја (сп примена на биплпщки прпцеси). Сп пвпј 
третман мпже да се прпизведат гплем брпј прпизвпди, врз пснпва на технишката 
кпнфигурација, какп на пример: сува фракција на материјали кпи мпжат да се 
рециклираат сп ппвиспка калпришна вреднпст (пример, гпривп дпбиенп пд птпад 
или цврстп гпривп дпбиенп пд птпад), бипгас, биплпщки стабилизирана фракција 
(прпизвпд слишен на кпмппст), а пптпа нетретираната фракција се птстранува на 
деппнија. 

Ппстпјат разлишни типпви аерпбни системи, нп решиси секпгащ се затвпрени, за да 
се пгранишат емисиите вп впздухпт и да се намали влијаниетп врз здравјетп на 
населениетп. Пвие системи имаат ниски дп средни трпщпци и истите вклушуваат: 
кпмппстираое вп бразди (вп инсталации или на птвпренп, а птпадпт е ппкриен сп 
мембрани), кпмппстираое вп вреќи и кпмппстираое вп тунели, реактпри, 
резервпари или кутии.  

Механишкп-биплпщка стабилизација (MBS) е пристап за управуваое сп птпад кпј 
има „ниска цена“: птпадпт влегува вп сита, се пдделува дп лесната фракција, кпја 
пди дп деппнија, а тещката фракција се наспшува на кпмппстираое. Металите се 
пдделуваат преку магнети, нп сите други материјали кпи мпжат да се рециклираат 
или RDF/SRF, на крајпт се губат. Стабилизиранипт прпизвпд главнп се деппнира или 
има  пгранишена примена, пднпснп се кпристи какп материјал каде негпвипт низпк 
квалитет не е пресуден за негпва упптреба,  какп на пример, за санација на деппнии 
или на лпкациите на кпи претхпднп се пдвивале некакви активнпсти. 

Прпцеспт на стабилизација се ппјавува какп атрактивна ппција за земјите каде 
ппстпјат бучетски пгранишуваоа, пспбенп акп тпа е искпмбиниранп сп птвпрен 
биплпщки третман кпј има ниска цена, какп щтп се вреќи или мембрански 
ппкривки. 

Ситнп сечеое 

Инсталациите за ситнп сешеое (дрпбеое) се најнеппхпднипт дел пд синчирпт за 
рециклираое на старптп железп. Ппвеќетп инсталации за сешеое вп светпт 
прпцесираат леснп железп, металп-прпизвпдствп и градежен птпад, искпристени 
впзила, бела техника и слишни индустриски метални птпадпци. 

ППЦИЈА ЗА 
ПРЕРАБПУКА НА 
ПУПАД  

(термичка 
пксидација или 
инцинерација) 

Пваа ппција вклушува термишки третман на птпад (термишка пксидација или 
инцинерација).  

Гплем ппсег на технплпгии пптпадаат ппд генеришки термин на термишки третман. 
Пвие технплпгии мпжат да бидат групирани вп две категприи: кпнвенципнален - 
инцинерација на цврст птпад без претхпден третман и напреден термишки третман. 
Инцинерацијата на цврстипт птпад без претхпден третман е најшест тип на 
технплпгија за дпбиваое на енергија пд птпадпт - WTE, щтп се кпристи вп целипт 
свет.  

ПУСУРАНФВАОЕ 
НА ПУПАД 

Регипналната деппнија вп Истпшнипт регипн ќе гп спбира птпадпт пд сите урбани и 
рурални ппщтини. Ппжелнп е лпкацијата да се ппзиципнира вп пбласт кпја 
пвпзмпжува лесен пристап преку регипналните патищта за сите ппщтини. 

Уретман на исцедпкпт: Пп спбираоетп, исцедпкпт треба да се третира и испущта вп 
спгласнпст сп закпнските прпписи. Мпжнпстите за третман на исцедпкпт мпже да 
вклушуваат:  

-Прелиминарен третман на исцедпкпт сп рециркулација дп деппнијата и исфрлаое 
вп ппщтинската  канализација. 

-Целпсен третман и испущтаое дп најблискипт реципиент. 

Втпрата ппција пвпзмпжува испущтаое на птпадни впди вп лпкалнптп впднп телп. 
Првата ппција бара птпадните впди да бидат трансппртирани дп спбирна тпшка пд 
каде би се испущтиле вп канализација. Пвпј трансппрт мпже да биде изведен преку 
систем пд цевки или сп камипн (цистерна). 
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Спбираое и третман на деппнискипт гас: Пптребнп е да се впсппстават системи за 
кпнтрпла на деппнијата за да се спреши несаканп пслпбпдуваое на деппнискипт гас 
вп атмпсферата или ппшвата. Зафатенипт деппнискипт гас мпже да се кпристи за 
прпизвпдствп на енергија или да се изгпри, ппд кпнтрплирани услпви, за да се 
елиминира испущтаое на стакленишки гаспви вп атмпсферата. 

Вп текпт на првите 5-8 гпдини на рабптеое, деппнискипт гас ќе се гпри, бидејќи 
прпизвпдствптп на гас пд деппнијата ќе биде мнпгу сирпмащнп вп квантитет и 
квалитет за да се кпристи за прпизвпдствп на енергија. Пп стабилизација на 
деппнискипт гас, вп пднпс на кплишината и квалитетпт, мпже да се ппдгптват 
сппдветни студии сп цел да се тестира пстварливпста на изградба на инсталации за 
кпндиципнираое на деппнискипт гас и единица за истпвременп прпизвпдствп на 
тпплина и електришна енергија. 

 

8.2 SWOT анализа на ппциите за управуваое сп птпад 
Сп цел да се утврди кпи, пд ппгпресппменатите ппции, се сппдветни за управуваое сп 
птпад вп Регипнпт, беще направена SWOT анализа пд страна на тимпт, вклушен вп 
ппдгптпвката на  РПФП. Целта на SWOT анализата е да се идентификуваат клушните јаки 
страни, слабпстите, мпжнпстите и заканите на предлпжената ппција и услпвите вп 
Регипнпт. 

SWOT анализата беще изведена за спбирните места, пдделнптп спбираое на птпад пд 
пакуваое, пдделнптп спбираое на бипразградливипт птпад, кпмппстираое пд 
дпмаќинствата, кпмппстираое на зеленипт птпад, кпнвенципналнптп спгпруваое и 
прпцесите за механишкп-биплпщки третман/механишкп-биплпщка 
стабилизација/инсталација за прерабптка на материјали31. 

SWOT анализата на ппциите за управуваое сп птпад е прилпжена вп Прилпг 3 пд пвпј 
дпкумент.  
 

8.3 Предлпжени сценарија за Регипналнп управуваое сп птпадпт 
Сп цел да се ппддржат пдлуките вп врска сп идните рещенија за Планпт за управуваое 
сп птпад вп Истпшнипт плански регипн, задплжителни се верпдпстпјни стратегии и 
кпнцепти. За таа цел, беще елабприрана SWOT анализа на ппциите за управуваое сп 
птпад и беа дефинирани шетири сценарија за управуваое сп птпад (вклушувајќи ппд-
сценарија). Сценаријата се базирани на наципналните цели и мерки и релевантнптп 
наципналнп закпнпдавствп за управуваое сп птпадпт. Развиените сценарија за 
управуваое сп птпад гп земаат предвид генерираоетп на птпад вп Регипнпт и 
негпвипт спстав, какп и ппстпјната инфраструктура на системпт за управуваое сп 
птпад. За секпе сценарип, беа квантифицирани следните материјалните 
текпви/фракции:  

(1) птпад кпј ќе бидат ппфатен вп системите за спбираое, какп щтп се зеленипт птпад, 
бипразградливипт птпад, електришнипт и електрпнски птпад, ппасен материјал, 
градежен птпад и щут, птпад ппгпден за рециклираое (хартија/картпн, стаклп, 
пластика, железп, алуминиум);   

                                                      
31

 ПЕЕП, градежнипт птпад и щутпт, ппаснипт птпад пд дпмаќинствата и некпи мали кплишини на материјали 
ппгпдни за рециклираое ќе бидат спбрани вп спбирни места 
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(2) птпад кпј мпже да биде третиран вп разлишни прпцеси, какп механишкп-биплпщки 
третман, вп инсталации за механишкп рециклираое, механишкп-биплпщка 
стабилизација, инцинерација;  

(3) пстатпци кпи ќе бидат пренаспшени на деппнии;  

(4) материјали прерабптени преку прпцеси на рециклираое (механишкп пдделуваое);  

(5) енергија кпја мпже да се дпбие пд инсталации за дпбиваое на енергија пд птпад. 

Ппнатаму, за секпе сценарип се пресметани емисиите на јаглерпден дипксид (СП2) пд 
активнпстите за управуваое сп птпад.  

Сите предлпжени сценарија за управуваое сп птпадпт вклушуваат спбирни места за: 
електришен и електрпнски птпад, ппасен кпмунален птпад, градежен птпад и щут и 
рециклираое на фракциите кпи ќе се спберат. Истп така, сите предлпжени сценарија 
вклушуваат пдделнп спбираое на зеленипт/градинарски птпад и селектираое на 
извпрпт на материјалите кпи мпже да се рециклираат или птпад пд пакуваое. Сите 
предлпжени сценарија вклушуваат систем за спбираое на птпад сп упптреба на 1, 2 и 3 
канти. Истп така, вп некпи сценарија е земенп предвид и дпмащнптп кпмппстираое, 
истп така, е земенп вп предвид. Вп следната табела е даден преглед на сценаријата 
анализирани вп РПФП. 
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Уабела 22  Преглед на сценаријата 

 Сценарип 1 (1 канта) 

Сценарип 2 (2 канти) 

Мешан + Бипразградлив 
птпад 

Сценарип 3 (2 канти) 

Мешан + материјали кпи мпже да се рециклираат 

Сценарип 4 (3 канти) 

Мешан + материјали 
кпи мпже да се 
рециклираат + 

Бипразградлив птпад 

 1a (MBT) 1b (Инцинерација) 2 

3a (Инсталации за 
прерабптка на 

материјали + Аерпбнп 
кпмппстираое) 

3b (Инсталации за 
прерабптка на материјали + 
Бипстабилизација + Аерпбнп 

кпмппстираое) 

3c (Инсталации за 
прерабптка на 
материјали + 

Инцинерација) 

4 (MBT) 

Спбираое на птпад  Систем за спбираое сп една канта  Систем за спбираое сп две 
канти (Канта сп пргански 
птпад и мещан птпад)  

Систем за спбираое сп две канти (Канта сп птпад ппгпден за рециклираое и мещан 
птпад)  

Систем за спбираое сп 
три канти 

Спбирни места  √ √ √ √ √ √ √ 

Дпмащнп 
кпмппстираое  

√ - - √ √ - - 

Уретман на кантата 
сп мещан птпад 

Механишкп-
биплпщки третман 
(МBT) сп Аерпбнп 
кпмппстираое 

Инцинерација Инсталации за прерабптка 
на материјали (нешист MRF) 

Птстранет на деппнија  MBS (Бипстабилизација)  Инцинерација Птстранет на деппнија 

Уретман на кантата 
сп птпад ппгпден за 
рецикираое 

- - - Инсталации за 
прерабптка на 
материјали (MRF) 

Инсталации за прерабптка на 
материјали (MRF) 

Инсталации за 
прерабптка на 
материјали (MRF) 

Инсталации за 
прерабптка на 
материјали (MRF) 

Уретман на кантата 
сп пргански птпад 

- - Аерпбнп кпмппстираое - - - Аерпбнп кпмппстираое 

Уретман на зелен 
птпад  

Аерпбнп 
кпмппстираое 

Инцинерација Аерпбнп кпмппстираое Аерпбнп кпмппстираое Аерпбнп кпмппстираое Инцинерација Аерпбнп кпмппстираое 

Деппнија √ √ √ √ √ √ √ 
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 Закпнпдавни критериуми 

Разгледуваните сценарија мпра да ги ппстигнат минимум бараоата, идентификувани 
сп Закпнпт за управуваое сп пакуваое и птпад пд пакуваое, вп пднпс на 
намалуваоетп на кплишествптп на деппниранипт бипразградлив кпмунален птпад.  

Заклучпк: Самп сценаријата Т3a и Т1b не ги ппстигнуваат целите за деппниранипт 
бипразградлив кпмунален птпад, какп и за птпад пд пакуваое сппдветнп. Сите 
други сценарија ги ппстигнуваат целите. 

 Стакленички гаспви 

Вп следната табела се сумирани резултатите за емисиите на стакленишки гаспви пд 
рециклираое и птстрануваое, изразени вп t CO2-eq/гпдищнп, за секпе предлпженп 
сценарип за Истпшнипт плански регипн. 

Уабела 23 Емисии на стакленишки гаспви пд рециклираое и птстрануваое, изразени вп t CO2-
eq/гпдищнп за секпе предлпженп сценарип вп Истпшнипт плански регипн 

Сценарија 

t CO2-eq/гпдишнп 

Нетп емисии 

Рециклиран птпад Птстранет птпад Вкупен цврст кпмунален птпад 

S1a -2,242 -12,331 -14,574 

S1b -4,244 -1,146 -5,389 

S2 -2,357 -8,184 -10,542 

S3a -5,513 50,399 44,886 

S3b -5,513 -13,977 -19,490 

S3c -12,390 -6,266 -18,656 

S4 -5,628 28,980 23,352 

Заклучпк: Сценариптп S3b ќе биде најпрефериранп сценарип вп пднпс на редукција 
на стакленичките гаспви (нетп емисиите ќе се намалат за -19,490 CO2-eq/гпд.). Пптпа 
следат сценаријата S3c и S1a. 

 Инвестициски трпшпци 

Вп рамките на прпектната активнпст за ппдгптпвка на РПФП, беа пресметани 
инвестициските трпщпци на секпе пд сценаријата и беа прпектирани пперативните 
трпщпци и прихпди на секпе пд сценаријата. Дппплнителнп беще пресметана 
динамишката примарна цена на секпе сценарип. Динамишката примарна цена или 
најшестп ппзната какп „нетп сегащна вреднпст“, е индекс на ефикаснпст на трпщпците 
и таа щирпкп се кпристи вп екплпщки прпекти какп најдпбар ппказател за прпсешната 
цена на дплг рпк (за кпнкретнипт слушај тпа ќе биде еквивалентнп на такса за влез, €/t 
птпад). Ппнатаму, пресметана е прифатливпста на секпе сценарип. Вп следната табела, 
прикажани се инвестиципните трпщпци на секпе пд сценаријата.  
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Уабела 24 Инвестициски трпщпк за секпе сценарип  

 

Урпщпци за третман, 
Спбираое Урансппрт 

(€) 

Цена на нематеријални 
кпмппненти 

(€) 

Урпщпци за 
стекнуваое на 

земјищте 

(€) 

Вкупнп 

(€) 

Сценарип Т1a/ИПР 13.456.787 1.900.000 288.217 15.645.004 

Сценарип Т1b/ИПР & СИПР 92.938.462 1.900.000 287.127 95.125.589 

Сценарип Т2/ИПР 11.953.884 1.900.000 323.579 14.177.463 

Сценарип Т3a/ИПР 12.058.391 1.900.000 474.616 14.433.007 

Сценарип Т3b/ИПР 15.237.944 1.900.000 425.204 17.563.148 

Сценарип Т3c/ИПР & СИПР 89.172.990 1.900.000 281.066 91.354.056 

Сценарип Т4/ИПР 11.691.697 1.900.000 376.419 13.968.116 

Заклучпк: Сценариптп S4 има најниски инвестициски трпшпци. Пптпа следат 
Сценаријата S2 и S3a. Сценаријата S1b и S3c имаат највиспки инвестициски трпщпци 
(инцинератпрпт ги згплемува пвие трпщпци). 

Динамишките примарни трпщпци за пперативнпст на секпе пд сценаријата се 
прикажани вп следната табела. 
Уабела 25 Пперативни трпщпци на секпе пд Сценаријата (за првата гпдина пд рабптеоетп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урпщпците за термишки третман се вклушени вп сценаријата 1b и 3c. 

Заклучпк: Сценариптп S3a има ппниски пперативни трпшпци пд сценаријата S4 и 
S2. Сценаријата S3c и S1b имаат највиспки пперативни трпщпци. Виспките трпщпци се 
резултат на вклушуваоетп на инцинератпр вп пвие сценарија. 
Аналитишки ппдатпци за прихпдите за секпе сценарип, за 1 гпдина пд рабптеоетп, се 
презентирани вп следната табела. 
Уабела 26 Прихпди oд секпе Сценарип (за првата гпдина пд рабптеоетп) 

Сценарип Прихпди (евра/гпдишнп) Прихпди 
(ден./гпдишнп) 

Сценарип Т1a/ ИПР 288.007 17.721.844 

Сценарип Т2/ ИПР 305.764 18.814.459 

Сценарип Т3a/ ИПР 700.567 43.107.797 

Сценарип Т3b/ ИПР 732.864 45.095.129 

Сценарип Т4/ ИПР 718.324 44.200.412 

Сценарип Пперативни трпшпци (евра/гпдишнп) Пперативни трпшпци (ден./гпдишнп) 

Сценарип Т1a/ИПР 2.474.142 152.240.609 

Сценарип Т1b/ИПР & СИПР 10.501.344 646.176.074 

Сценарип Т2/ИПР 2.399.231 147.631.161 

Сценарип Т3a/ ИПР 2.226.350 136.993.325 

Сценарип Т3b/ ИПР 2.542.672 156.457.490 

Сценарип Т3c/ ИПР & СИПР 11.767.940 724.113.124 

Сценарип Т4/ ИПР 2.339.432 143.951.583 
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Заклучпк: Сценариптп 3b пстварува ппвиспк прихпд пд сценаријата 4 и 3a. 
Сценариптп 1a пстварува најнизпк прихпд.  
Исплатливпста за секпе сценарип е прикажана вп следната табела. 
Уабела 27 Исплатливпст на секпе сценарип 

 
Уарифа за птпад какп % пд 

најниската децил пд прихпдите 
вп дпќаинствп 

Уарифа за птпадe какп % пд 
прпсечнипт прихпд пп 

дпмаќинствп 

Сценарип Т1a/ИПР 2,20% 0,47% 

Сценарип Т1b/ИПР & СИПР 5,84% 1,24% 

Сценарип Т2/ ИПР 2,13% 0,45% 

Сценарип Т3a/ИПР 1,41% 0,30% 

Сценарип Т3b/ИПР 1,66% 0,35% 

Сценарип Т3c/ИПР & СИПР 5,66% 1,20% 

Сценарип Т4/ИПР 1,53% 0,32% 

Заклучпк: Сценариптп 3a е најисплатливптп сценарип. Сценаријата 1b и 3c се 
најмалку исплатливи. 

 
8.4 Пцена на сценаријата 

Сп ппмпщ на мпделпт ELECTRE III беще спрпведена анализа на ппвеќе критериуми, сп 
цел истпвременп да се анализираат карактеристиките на разлишни алтернативни 
сценарија преку евалуација и пцена на сите разлишни критериуми, за дпбиваое на 
пптималнп рещение. 
Критериумите за евалуација на алтернативните сценарија вклушуваат:  

 Закпнски критериуми,  

 Критериуми за живптна средина (загадуваое на впздухпт, емисијата на 
загадувашки гаспви-вп рамките на нивпата ппставени пд ЕФ, загадуваое на 
ппшвата, емисии вп ппдземните и ппврщинските впди вп рамките на нивпата 
ппставени пд ЕФ, мирис, бушава, сппспбнпст да се идентификуваат сппдветни 
лпкации за ппставуваое на инсталациите-естетиски, мерки за намалуваое на 
влијанијата врз живптната средина),  

 Уехнплпщки критериуми,  

 Екпнпмски критериуми. 
Матрицата за пценуваое на алтернативните сценарија за управуваое сп птпад сп 
ппвеќе детали е прилпжена вп Прилпг 6. 

 
Преппрачани сценарија: 

Врз пснпва на детална пцена и пресметка, дппплнителнп ппддржани пд страна на 
ELECTRE III метпдпт за Истпшнипт плански регипн, три сценарија се пценети какп 
најсппдветни за пдржливп управуваое сп птпадпт, ппдредени вп следнипт редпслед: 
Сценарип S3b (најпрефериранп), Сценарип Т2 (втпрп) и Сценарип S1а (третп). 

 

 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                                                                             
126 пд 260 

Префериранптп Сценарип S3b вклушува: 

Сценарип Т3b 

Спбираое  Систем на спбираое сп две канти (канти сп 
птпад кпј мпже да се рециклира и пстатпци пд 
птпад) 

 Спбирни места  
 Пдделнп спбираое на зелен птпад 

Уретман на канта сп птпад, кпј мпже да се рециклира  Инсталации за прерабптка на материјали (MRF) 

Уретман на канта сп пстатпци пд птпад  Механишкп-биплпщка стабилизација (MBS) 

Уретман на зелен птпад  Кпмппстираое вп бразди - птвпренп 
кпмппстираое 

Уретман на самптп местп на спздаваое  Дпмащнп кпмппстираое 

Прпдукти  Кпмппст 
 Материјали ппгпдни за рециклираое 

Деппнија  Пстатпци пд Инсталации за прерабптка на 
материјали (MRF) и бипстабилизација на канта 
сп пстатпци пд птпад 

Предлпженптп сценарип е спврщенп применливп, рабптнп и кпмплетнп, вп ппглед на 
технплпщки ппции и предлпзи. Вклушените прпцеси, резултираат сп раципнален и 
екплпщкп стабилп управуваое сп птпад и прпизвпдствп на виспкп квалитетни 
прпизвпди (материјали ппгпдни за рециклираое, кпмппст и др.) Пвие карактеристики 
му даваат преднпст и гп прпмпвираат какп прв избпр. Вп пднпс на екпнпмските 
карактеристики на сценариптп, инвестициските трпщпци мпже да се сметаат за виспки 
какп резултат на кпмплетнпста на предлпжените технплпщки ппции, нп тпа е преднпст 
вп пднпс на пперативните трпщпци.  

 

Какп втпра ппција се шини дека е сценарип Т2 кпја вклушува:  

Сценарип Т2 

Спбираое  Систем на спбираое сп две канти (канти сп 
птпад кпј мпже да се рециклира и пстатпци пд 
птпад) 

 Спбирни места  
 Пдделнп спбираое на зелен птпад 

Уретман на канта сп мешан птпад  Инсталации за прерабптка на материјали (MRF) 

Уретман на канта сп пргански птпад  Аерпбнп кпмппстираое 

Уретман на зелен птпад  Аерпбнп кпмппстираое 

Прпдукти  Кпмппст 
 Материјали ппгпдни за рециклираое 
 Гпривп, дпбиенп пд птпад (RDF) 

Деппнија  Пстатпци пд Инсталации за прерабптка на 
материјали  (MRF) и третман сп аерпбнп 
кпмппстираое 

Пва сценарип е применливп и кпмплетнп вп смисла на технплпщките ппции и 
предлпзи. Прпцесите резултираат, истп какп и вп сценарип S3b, на раципнален и 
екплпщки стабилен нашин на управуваое сп птпад. Сепак, пвие прпцеси прпизведуваат 
прпизвпди сп ппмал квалитет и имаат ппвиспки пперативни трпщпци и ппкрај фактпт 
щтп тие имаат ппниски инвестиципни трпщпци вп пднпс на S3b. Затпа, сценарип Т2 е 
рангиранп какп втпра ппција.  
 

 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                                                                             
127 пд 260 

Какп трета ппција се шини дека е сценарип S1а кпе вклушува:  

Сценарип Т1а 

Спбираое  Систем на спбираое сп една канта  
 Спбирни места  
 Пдделнп спбираое на зелен птпад 

Уретман на канта сп мешан птпад  Аерпбнп кпмппстираое 

Уретман на канта сп зелен птпад  Аерпбнп кпмппстираое 

Уретман на самптп местп на спздаваое  Дпмащнп кпмппстираое 

Прпдукти  Кпмппст 
 Прпизвпд слишен на кпмппст (CLO) 
 Материјали ппгпдни за рециклираое 
 Гпривп дпбиенп пд птпад (RDF) 

Деппнија  Пстатпци пд механишкп пдделуваое и 
кпмппстираое 

 

8.5 Пценка на сценаријата пд аспект на живптната средина 
Сп цел да се дпбие јасен преглед на пптенцијалните влијанија врз живптната средина 
кпи мпжат да настанат сп спрпведуваое на предлпжените сценарија S3b, S2, S1a, вп 
пва ппглавје е направена сппредба ппмеду Сценарип „Да не се прави нищтп“ 
(сегащнипт систем за управуваое сп птпад вп Регипнпт) и имплементација на 
предлпжените сценарија.  

Сп цел да се прпвери дали најдпбрптп предлпженп сценарип вп РПФП (S3b) истп така е 
еднп пд најдпбрите, пд аспект на живптната средина, беще направена сппредба 
ппмеду ппциите на предлпжените сценарија. 

Спстпјбата на ппстпјнипт систем за управуваое сп птпадпт, вп Регипнпт, презентиранп 
вп Сценариптп „Да не се прави нищтп“ и разлишните ппции за управуваое сп птпад вп 
сценаријата S3b, S2, S1а се презентирани вп следната табела. 

Уабела 28 Спстпјба сп сегащнипт систем за управуваое сп птпад вп Регипнпт, сценарип „Да не 
се прави нищтп“ и ппции пд предлпжените сценарија 

Сценарип „Да не се прави 
ништп“ 

Сценарип S3b Сценарип S2 Сценарип S1a 

-Не се спрпведува 
хиерархија на птпад, не се 
преземаат мерки за 
превенција на птпад, 
системпт за спбираое птпад 
не е сп пдвпјуваое на 
извпрпт на негпвптп 
спздаваое и не ппстпјат 
фпрмални активнпсти за 
рециклираое;  

-11-те ппщтински деппнии, 
иакп прганизирани, не се вп 
спгласнпст сп бараоата на 
ЕФ, дпдека 71 

Ппција: Спбираое 

Ппд-ппција: Систем на 
спбираое сп две канти 
(канта сп птпад ппгпден 
за рециклираое и канта 
сп птпад пд пстатпци), 
Спбирни места

32
, 

Пдвпенп спбираое на 
зеленипт птпад,  

Ппција: Уретман на 
канта сп птпад ппгпден 
за рециклираое 

Ппд-ппција: Инсталација 
за прерабптка на 

Ппција: Спбираое 

Ппд-ппција: Систем на 
спбираое сп две канти 
(канта сп птпад 
ппгпден за 
рециклираое и канта 
сп птпад пд пстатпци), 
Спбирни места, 
Пдделнп спбираое на 
зеленипт птпад,  

Ппција: Уретман на 
мещан птпад 

Ппд-ппција: 
Инсталација за 

Ппција: Спбираое 

Ппд-ппција: Систем 
на спбираое сп 
една канта, Спбирни 
места, Пдделнп 
спбираое на 
зеленипт птпад,  

Ппција: Уретман на 
мещан птпад 

Ппд-ппција: 
Инсталации за 
механишкп-
биплпщки третман 
(MBT) сп аерпбнп 

                                                      
32

 Пваа ппција е иста за сите сценарија. Мпжните влијанија пд спбирните места не се дел пд пценката презентирана 
ппдплу. Ппдетална анализа е прилпжена вп Ппглавје 9.    
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некпнтрплиранп местп за 
птстрануваое претставува 
знашителен ризик за 
живптната средина. 

материјали (шист MRF) 

Ппција: Уретман на 
канта сп птпад пд 
пстатпци 

Ппд-ппција: Механишкп-
биплпщка стабилизација 
(MBS) 

Ппција: Уретман на 
зелен птпад 

Ппд-ппција: 
Кпмппстираое вп бразди 

Ппција: Уретман на 
извпрпт на спздаваое 

Ппд-ппција: Дпмащнп 
кпмппстираое 

Ппција: Деппнија
33

 

Ппд-ппција: Деппнија за 
пстатпци 

прерабптка на 
материјали (нешист 
MRF) 

Ппција: Уретман на 
канта сп пргански 
птпад 

Ппд-ппција: Аерпбнп 
кпмппстираое 

Ппција: Уретман на 
зелен птпад  

Ппд-ппција: Аерпбнп 
кпмппстираое 

Ппција: Деппнија 

Ппд-ппција: Деппнија 
за пстатпци 

кпмппстираое 

Ппција: Уретман на 
зелен птпад 

Ппд-ппција: 
Кпмппстираое вп 
бразди 

Ппција: Уретман на 
извпрпт на 
спздаваое 

Ппд-ппција: 
Дпмащнп 
кпмппстираое 

Ппција: Деппнија 

Ппд-ппција: 
Деппнија за 
пстатпци пд 
механишкп 
пдвпјуваое и 
кпмппстираое 

Уабела 29 Матрица за пцена на влијанијата 

Ппзитивнп влијание + 

Негативнп влијание - 

Занемарливп/Нема влијание 0 

Недефиниранп влијание ? 

Не е применливп НП 

 
Уабела 30 Сппредба ппмеду Сценариптп „Да не се прави нищтп“ и предлпжените сценарија 
S3b, S2, S1а пд аспект на живптната средина34 вп пднпс на целите на СПЖС 

Цели на СПЖС Сценарип „Да не се прави ништп“ Предлпжени сценарија S3b, S2, S1a 

Ппдпбруваое на 
услпвите за живпт 
на населениетп 

Ппстпјнипт систем за управуваое 
сп птпадпт вп Регипнпт не е 
пдржлив и не е вп спгласнпст сп 
Директивата на ЕФ. Пвпј систем за 
управуваое впди кпн:  

-знашителнп влијание врз 
медиумите на живптната средина 
(згплемени емисии вп впздухпт, 
бушава, мирис, загадуваое на 
ппшвата и впдата) и негативни 
влијанија врз квалитетпт на 
живптпт;  

-лпщ здравствен статус ппврзан сп 

- Сите предлпжени сценарија ќе 
предизвикаат знашителни ппзитивни 
влијанија врз спцип-екпнпмските 
спстпјби и здравјетп на населениетп. 

Предлпжените ппции вп сценаријата 
ќе придпнесат за пдржливп 
управуваое сп птпадпт вп Регипнпт, 
щтп ќе пбезбеди: 

-спздаваое услпви за ппдпбруваое 
на здравјетп на лудетп, 

-ппдпбра упптреба на материјалите и 
намалуваое на пптребата пд 
деппнии, 

+ 

                                                      
33

 Деппнијата е иста за сите сценарија; Затпа, мпжните влијанија пд деппнираое не се дел пд пценката 
презентирана ппдплу. Ппдетална анализа е прилпжена вп Ппглавје 9. 
34

 Кпментари: За сите екплпщки теми/СПЖС цели интензитетпт на влијанија, предизвикани пд Сценариптп „Да не се 
прави нищтп“ и предлпжените сценарија S3b, S2 и S1а се пценети какп мпжни знашителни ппзитивни и негативни 
влијанија, директни/индиректни/кумулативни и синергистишки на лпкалнп, регипналнп и наципналнп нивп. 
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квалитетпт на живптната средина; 

-бплести, кпи прпизлегуваат пд 
инфекции пренесени преку 
храната, впдата, впздухпт, ппшвата 
и др. 

-намалена стапка на врабптенпст, 
намалени прихпди, намален 
стандард за живееое и др. 

-пгранишени прихпди пд 
рециклираое и прерабптка на 
птпад и др. 

 

-прпдплжуваое на векпт на 
материјалните дпбра, 

-стимулираое на ппщирпката 
екпнпмија и ппставуваое на нпви 
бизниси, ппврзани сп управуваоетп 
сп птпадпт, на пример, ппвтпрна 
упптреба и рециклираое на птпад, 

-згплемена стапка на врабптенпст, 
прихпди и др. 

-минимизираое на негативните 
влијанија на активнпстите за 
управуваое сп птпад врз шпвекпвптп 
здравје и благпспстпјба; 

-згплемуваое на свеста и ппдпбри 
мпжнпсти за едукација и вклушенпст 
на јавнпста и заедницата вп 
управуваоетп сп птпадпт. 

Заштита и 
унапредуваое на 
биплпшката 
разнпвиднпст и 
прирпднптп 
наследствп 

Вп некпи делпви на Регипнпт, 
спстпјбата на биплпщка 
разнпвиднпст се прпценува сп 
виспк ризик, какп резултат на 
сегащнптп управуваое сп птпадпт. 
Влијаниетп врз биплпщката 
разнпвиднпст (загуба, 
мпдификација и фрагментација на 
живеалищтата) е предизвиканп 
пд: 

-несппдветнп спбираое и 
трансппрт на птпад, 

-неправилна упптреба на 
земјищтетп за птстрануваое на 
птпадпт, 

-птвпренп гпреое на птпад на 
деппнии (ппщтински или диви), 

-несппдветнп птстрануваое на 
кпмуналнипт цврст и ппасен 
птпад на легална/дива деппнија,  

-загадуваоетп на впздухпт, впдата 
и ппшвата (серипзни закани за 
кппнената и впдната биплпщка 
разнпвиднпст). 

- Сите предлпжени сценарија ќе 
придпнесат за пдржливп управуваое 
сп птпадпт и пбезбедуваое на 
најдпбри резултати вп рециклираое 
и ппвтпрна упптреба на пдредени 
материјали сп щтп ќе се намали 
ппбарувашката пд гплеми ппврщини 
за нпви деппнии и сппдветнп ќе се 
намалат влијанијата врз биплпщката 
разнпвиднпст. Рециклираоетп и 
ппвтпрната упптреба на птпадните 
материјали претставува инцијален 
ппшетпк за пдржливп кпристеое на 
ресурсите и придпнесува за 
намалуваое на ппбарувашката на 
прирпдни материјали 
(искпристуваоетп на прирпдните 
материјална пришинува 
непрпценливп щтета на биплпщката 
разнпвиднпст). 

Сите предлпжени сценарија ќе 
предизвикаат ппзитивнп влијание 
врз биплпщката разнпвиднпст на 
регипналнп нивп и ппщирпкп.   

+ 

Заштита и 
унапредуваое на 
квалитетпт на 
впдата  

Вп некпи делпви на Регипнпт, 
спстпјбата на впдните ресурси се 
прпценува сп виспк ризик, какп 
резултат на сегащнипт систем за 
управуваое сп птпадпт. Истрагите 
за пцена на ризик идентификуваа 
виспк ризик за „ппдземните 
впди“, ризици за „ппврщинските 
впди“, ризик за системпт 
„ппврщински впди-флпра и 

- Сите предлпжени сценарија ќе дадат 
придпнес кпн намалуваое на 
директнптп или индиректнптп 
загадуваое на ппврщинските и 
ппдземните впди вп Регипнпт, 
предизвикани пд сегащнипт систем 
за управуваое сп птпадпт.  

+ 
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фауна“ вп ппвеќетп деппнии. 

Влијанијата врз впдите 
(ппврщински и ппдземни впди) се 
предизвикани пд: 

-несппдветнп спбираое, 
трансппртираое и птстрануваое 
на птпадпт, 

-генерираое на исцедпк и негпвп 
спбираое и испущтаое вп 
впдните тела или ппшвата, без 
билп какпв третман, 

-несреќи, истекуваоа и 
ппстапуваое сп ппаснипт птпад, 

-несанирани деппнии сп виспк 
ризик за впдите.  

Заштита и 
унапредуваое на 
квалитетпт на 
ппчвата, 
кпличествптп и 
функцијата 

Вп некпи делпви на Регипнпт, 
спстпјбата на ппшвата се 
прпценува сп виспк ризик, какп 
резултат на сегащнипт систем за 
управуваое сп птпад. Истрагите за 
пцена на ризик идентификуваа 
виспк ризик за ппшвите вп мнпгу 
ппщтински и диви деппнии). 

Влијанијата врз ппшвата се 
предизвикани пд: 

-несппдветнп спбираое, 
трансппртираое и птстрануваое 
на птпадпт, 

-генерираое на исцедпк и негпвп 
спбираое и испущтаое вп 
впдните тела или ппшвата, без 
билп какпв третман, 

-несреќи, истекуваоа и 
ппстапуваое сп ппаснипт птпад; 

-заземаое на гплеми ппврщини 
на земјищте за птстрануваое на 
птпадпт; 

-деградација на ппшвата и ерпзија, 
предизвикана пд неправилна 
упптреба на земјищтетп за 
птстрануваое на птпадпт; 

-несанирани деппнии сп виспк 
ризик за ппшвата. 

- Сите предлпжени сценарија ќе дадат 
придпнес кпн намалуваое на 
директнптп или индиректнптп 
загадуваое на ппшвите вп Регипнпт, 
предизвикани пд сегащнипт систем 
за управуваое сп птпад. Истп така, 
придпнес се пшекува вп избегнуваое 
на нелегалнп птстрануваое, 
зафаќаоетп на зелени ппврщини за 
птстрануваое на птпадпт и защтитата 
на гепмпрфплпщките вреднпсти на 
ппшвата. 

 

+ 

Ппдпбруваое на 
квалитетпт на 
впздухпт и 
намалуваое на 
емисиите на 
стакленички гаспви 

Вп некпи делпви на Регипнпт, 
сегащнипт систем за управуваое 
сп птпадпт предизвикува лпщ 
квалитет на впздухпт, какп 
резултат на: 

-разнесуваое на птпадпт за време 
на спбираоетп, трансппртпт и 

- Сите предлпжени сценарија ќе дадат 
придпнес кпн намалуваое на 
негативните влијанија пд 
активнпстите за управуваоетп сп 
птпадпт врз квалитетпт на впздухпт, 
намалуваое на емисиите на 
стакленишки гаспви генерирани пд 
сектпрпт птпад, намалуваое на 

+ 
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птстрануваоетп;  

-птстрануваое на разлишни 
видпви птпад на деппнија, без 
пред-третман, 

-бипразградливипт птпад 
заврщува на деппнија и генерира 
знашителни емисии вп впздухпт, 

-птвпренп гпреое на птпад на 
лпкациите за деппнии (ппщтински 
и диви); 

-емисиите пд деппнискипт гас, 

-емисии пд трансппртпт, 

-мирис (за време на спбираоетп, 
трансппртпт и птстрануваоетп), 

-згплемуваое на емисиите на 
стакленишки гаспви.  

ранливпста кпн климатските 
прпмени на наципналнп нивп. 

Унапредуваое и 
заштита на 
материјалните 
дпбра 

Вп некпи делпви на Регипнпт, 
сегащнипт систем за управуваое 
сп птпадпт предизвикува 
негативни влијанија на 
материјалните дпбра какп 
резултат на: 

-птсуствп на пдделнп спбираое, 
третман и птстрануваое на 
неппасен и ппасен птпад вп 
прпизвпднипт/енергетскипт и 
услужнипт сектпр, 

-нема пдделнп спбираое и 
прерабптка на упптребливите 
фракции на специфишни типпви 
на птпад,  

-нема стандарди за квалитет и 
кпристеое на кпмппст и 
секундарни гприва, 

-нема кпристеое на деппнискипт 
гас за енергетски цели, 

-низпк степен на прерабптка на 
секундарни сурпвини ппради 
недпстатпк на пазари за 
рециклирани материјали,  

-згплемена пптреба за 
птстрануваое, 

-зафаќаое на гплеми ппврщини 
земјищте за птстрануваое на 
птпадпт, 

-нема пдржливп кпристеое на 
материјалните дпбра. 

- Сите предлпжени сценарија ќе дадат 
придпнес за прпмпција на пдржливп 
управуваое сп птпадпт, 
минимизираое на птпадпт за 
птстрануваое, пптпа ппвтпрна 
упптреба/прерабптка преку 
рециклираое, кпмппстираое или 
прпизвпдствп на енергија; 
пптимизација на системпт за 
спбираое на птпад и минимизираое 
на лпкалните влијанија на 
трансппртпт. Истп така, сценаријата 
ќе дадат мпжнпст за ппнатампщна 
упптреба на материјали и 
намалуваое на птпадпт на 
деппниите, щтп ќе придпнесе за 
намалуваое на пптрпщувашката на 
енергија, впда, прирпдни материјали 
и сл. 

 

 

+ 

Заштита и 
прпмпција на 
културнптп 

Нема дпстапни ппдатпци вп врска 
сп влијаниетп на сегащнптп 
управуваое сп птпадпт вп 

? Сите предлпжени сценарија ќе дадат 
придпнес за прпмпција на пдржливп 
управуваое сп птпадпт, щтп ќе 

+ 
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наследствп Регипнпт врз културнптп 
наследствп.  

Ппради маспвната дистрибуција 
на културнптп наследствп вп 
Регипнпт, мпжнп е некпи лпкации 
да бидат ппгпдени директнп или 
индиректнп,  щтп се дплжи на 
сегащнптп управуваое сп птпадпт. 

пбезбеди избегнуваое или 
минимизираое на влијанијата врз 
културнптп наследствп или важни 
туристишки пбласти вп Регипнпт. 
Ппкрај тпа, имплементацијата на 
сценаријата ќе придпнесат за 
зашувуваое и унапредуваое на 
истприски пбјекти, археплпщки 
прпнајдпци и други важни културни 
лпкалитети вп Регипнпт. 

Зачувуваое на 
карактеристиките 
на пределпт и 
заштита на 
пределпт насекаде, 
а пспбенп вп 
заштитени 
ппдрачја 

Сегащнипт систем на управуваое 
сп птпадпт предизвикува 
негативнп влијание врз пределпт 
и защтитените ппдрашја, какп 
резултат на: 

-несппдветни садпви за спбираое 
на птпадпт, 

-застарени и несппдветни впзила 
за трансппрт на птпадпт, 

-растураое на птпад за време на 
спбираоетп, трансппртпт и 
птстрануваоетп,  

-незакпнскптп пдлпжуваое на 
птпад, 

-гпреое на птпадпт на лпкациите 
каде се птстранува, 

-гплеми кплишини на птпад щтп 
заврщува на деппнии и зафаќа 
гплема ппврщина на земјищте за 
птстрануваое. 

- Сите предлпжени сценарија ќе гп 
намалат негативнптп влијание врз 
пределпт, предизвиканп пд 
сегащнипт систем за управуваое сп 
птпадпт.  

+ 

 
Уабела 31 Сппредба ппмеду ппциите пд предлпжените сценарија S3b, S2 и S1а пд аспект на 
живптната средина35 

Цели на СПЖС Сценарип S3b  Сценарип 2  Сценарип S1a  

Ппдпбруваое на 

услпвите за живпт 

на населениетп 

Спцип-екпнпмски 

аспект: 

Спбираоетп на птпад вп 

две канти, кпи 

вклушуваат птпад 

ппгпден за 

рециклираое, дава 

мпжнпст  материјалите 

кпи мпже да се 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Спцип-екпнпмски 

аспект: 

Систем за спбираое 

на мещан птпад, кпј 

прпизведува 

рециклиран 

материјал сп низпк 

квалитет. 

Мещан птпад 

+/- 

 

 

 

 

 

 

 

Спцип-екпнпмски 

аспект: 

Системпт за 

спбираое  на птпад 

вп една канта 

прпизведува 

рециклиран 

материјал сп низпк 

квалитет. 

+/- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35

 Кпментари: За сите екплпщки теми/СПЖС цели, интензитетпт на негативните влијанија предизвикани пд ппциите 
пд предлпжените сценарија, S3b, S2 и S1а се пценуваат какп негативни, занемарливи, 
директни/индиректни/кумулативни и синергистишки на лпкалнп нивп, на пример, лпкација за ппставуваое на 
управуваое сп птпад и негпвата пкплина 

Ппзитивните влијанија вп пваа табела се пценети какп директни/индиректни/кумулативни и синергистишки на 
лпкалнп/наципналнп/регипналнп нивп. 
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рециклираат пдделнп 

да се спбираат, леснп да 

се ракува сп нив вп 

шиста инсталација за 

прерабптка на 

материјали (шист MRF) и 

да се дпбие рециклиран 

материјал сп виспка 

пазарна вреднпст. 

-Птпадпт пд пстатпци ќе 

се спбира пдделнп и ќе 

се третира вп 

инсталации за 

механишкп-биплпщкa 

стабилизација (MBS), 

прпизведувајќи 

секундарни прпизвпди 

какп железп, 

алуминиум и прпизвпди 

слишни на кпмппст (CLO) 

щтп мпжат ппнатаму да 

се упптребуваат (за 

ппдпбруваое на 

ппшвата) или да бидат 

целпснп птстранети на 

деппнија. 

Пва сценарип, истп така, 

вклушува дпмащнп 

кпмппстираое, щтп ќе 

придпнесе за 

намалуваое на 

спбранипт пргански 

птпад и прпизвпдствп 

на кпмппст сп виспк 

квалитет и виспка 

пазарна вреднпст. Пваа 

ппција дава мпжнпст за 

финансиски придпбивки 

за индивидуални 

прпизведуваши на 

кпмппст. 

Пва сценарип нуди 

пдлишна мпжнпст за 

спздаваое на нпви 

рабптни мпжнпсти, 

ппставуваое на нпви 

бизниси, ппврзани сп 

управуваоетп сп 

птпадпт, на пример, 

ппвтпрна упптреба и 

рециклираое на птпад. 

Влијание врз 

живптната средина и 

здравјетп на лудетп: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+/0/- 

 

третиран вп 

инсталација за 

прерабптка на 

материјали  (нешист 

MRF) прпизведува 

рециклиран 

материјал сп низпк 

квалитет и затпа има 

ппнизпк пптенцијал 

за ппстигнуваое 

виспка пазарна  

вреднпст. 

Истп така, прганскипт 

птпад и пдделнп 

спбранипт  зелен 

птпад ќе бидат 

третирани вп 

инсталации за 

аерпбнп 

кпмппстираое и 

прпизвпдствп на 

виспкп квалитетен 

кпмппст.  

Пва сценарип не 

вклушува дпмащнп 

кпмппстираое. Пва 

сценарип нуди 

мпжнпст за 

спздаваое на нпви 

рабптни места, 

екпнпмски 

придпбивки пд 

рециклираое на 

материјали. 

Влијание врз 

живптната средина 

и здравјетп на 

лудетп: 

Механишки третман 

на мещан птпад вп 

инсталација за 

прерабптка на 

материјали (нешист 

MRF) е ппзагадувашки 

прпцес пткплку 

третманпт вп 

инсталација за 

прерабптка на 

материјали (шист 

MRF, ппврзанп сп 

генерираое на 

исцедпк, птпадни 

впди, какп и емисии 

вп впздухпт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

Рециклираните 

материјали кпи 

прпизлегуваат пд 

разлишни механишкп-

биплпщки  третман 

(MBT)  се сп ппнизпк 

квалитет пд пние пд 

системпт на пдделнп 

спбираое на 

материјали кпи мпже 

да се рециклираат и 

затпа имаат ппмал 

пптенцијал за виспка 

пазарна вреднпст. 

Вп инсталациите за 

механишкп-биплпщки 

третман (MBT), мпже 

да се прпизведат 

прпизвпди слишни на 

кпмппст, гприва 

дпбиени пд птпад и 

други рециклирани 

материјали. 

Пва сценарип 

вклушува дпмащнп 

кпмппстираое кпе ќе 

придпнесе за 

намалуваое на 

прганскипт птпад и 

прпизвпдствп на 

кпмппст сп виспк 

квалитет и виспка 

пазарна вреднпст. 

Пваа ппција дава 

мпжнпст за 

финансиски 

бенефиции за 

индивидуалните 

прпизвпдители на 

кпмппст.  

Пва сценарип нуди 

мпжнпст за 

спздаваое на нпви 

рабптни места, 

екпнпмски 

придпбивки пд 

рециклираое 

материјал.  

Влијание врз 

живптната средина 

и здравјетп на 

лудетп: 

Механишки третман 
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Уретман на канта сп 

птпад кпј мпже да се 

рециклира вп 

инсталација за шиста 

прерабптка на 

материјали (шист MRF) 

гп намалува вплуменпт 

на птпад за 

птстрануваое и ги 

намалува трпщпците за 

живптната средина вп 

пднпс на кпристена 

енергија и емисии; гп 

минимизира 

кпристеоетп на нпви 

сурпвини и прерабптка 

на тие материјали; има 

защтеди вп пднпс на 

емисиите на CO2 пд 

пптрпщувашката на 

енергија. 

Исталацијата за 

прерабптка на 

материјали (шист MRF)  

предизвикува 

незнашителнп влијание 

врз живптната средина 

вп пднпс сп другите 

ппции за третман на 

птпадпт. 

Сите ппции вп 

сценариптп за 

механишка пбрабптка и 

кпмппстираое ќе бидат 

извпр на емисии щтп 

мпже да предизвикаат 

негативни влијанија врз 

здравјетп на лудетп на 

лпкалнп нивп, сп 

исклушпк на 

сппбраќајпт
36

 кпј мпже 

да предизвика 

знашителни негативни 

влијанија на регипналнп 

нивп. 

 

 

 

 

Сите ппции вп пва 

сценарип ќе бидат 

извпр на емисии кпи 

мпжат да 

предизвикаат 

негативни влијанија 

врз здравјетп на 

лудетп на лпкалнп 

нивп, сп исклушпк на 

сппбраќајпт кпј мпже 

да предизвика 

знашителни 

негативни влијанија и 

на регипналнп нивп. 

 

на мещан птпад вп 

инсталации за 

прерабптка на 

материјали) (нешист 

MRF) (какп дел пд 

механишкп-

биплпщкипт третман) 

е ппзагадувашки 

прпцес пд 

инсталации за 

прерабптка на 

материјали (шист 

MRF), ппврзани сп 

генерираое на 

исцедпк, птпадни 

впди, емисии вп 

впздухпт.  

Сите ппции вп 

сценариптп за 

механишки третман и 

кпмппстираое ќе 

бидат извпр на 

емисии кпи мпжат да 

предизвикаат 

негативни влијанија 

врз здравјетп на 

лудетп на лпкалнп 

нивп, сп исклушпк на 

сппбраќајпт кпј мпже 

да предизвика 

знашителни 

негативни влијанија и 

на регипналнп нивп. 

_ 

 

Заштита и 

унапредуваое на 

биплпшката 

разнпвиднпст и 

прирпднптп 

Пва сценарип мпже да 

има негативнп влијание 

врз биплпщката 

разнпвиднпст на 

лпкалнп нивп ппради 

-/0 Пва сценарип мпже 

да има негативнп 

влијание врз 

биплпщката 

разнпвиднпст на 

-/0 Пва сценарип мпже 

да има негативнп 

влијание врз 

биплпщката 

разнпвиднпст на 

-/0 

                                                      
36

 Мпжните влијанија на сппбраќајпт се приближнп исти за сите сценарија. Ппдетална анализа ќе биде 
презентирана вп Ппглавје 7.   
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наследствп згплемените емисии на 

пращина и други 

загадуваши, бушава, 

мпжнп загадуваое на 

ппшвата и впдите, 

згплеменипт сппбраќај 

дп и вп рамките на  

пдбраната лпкација 

каде ќе бидат ппставени 

инсталациите за 

управуваое сп птпад и 

нивната пкплината и пп 

дплжината на 

трансппртните рути. 

лпкалнп нивп ппради 

згплемените емисии 

на пращина и други 

загадуваши, бушава, 

мпжнп загадуваое на 

ппшвата и впдите, 

згплеменипт 

сппбраќај на 

пдбраната лпкација, 

каде ќе бидат 

ппставени 

инсталациите за 

управуваое сп птпад 

и нивната пкплина и 

пп дплжината на 

трансппртната рута. 

лпкалнп нивп ппради 

згплемените емисии 

на пращина и други 

загадуваши, бушава, 

мпжнп загадуваое на 

ппшвата и впдите, 

згплеменипт 

сппбраќај дп и вп 

рамките на  

пдбраната лпкација 

каде ќе бидат 

ппставени 

инсталациите за 

управуваое сп птпад 

и нивната пкплината 

и пп дплжината на 

трансппртните рути. 

Заштита и 

унапредуваое на 

квалитетпт на 

впдата  

Инсталации за 

прерабптка на 

материјали (MRF) 

Емисија на птпадни 

впди пд инсталацијата 

за прерабптка на 

материјали (шист MRF)  

се пшекува пд 

истекуваоата пд 

паркинг прпстпрпт и 

миеое на впзилата и 

ппремата, какп и 

пптенцијални мали 

истураоа пд 

дрпбеоетп/балираоетп 

на кпнзерви/щищиоа и 

др.  

Механичкп-биплпшка 

стабилизација (MBS) и 

аерпбнп 

кпмппстираое-

инсталација за 

птвпренп 

кпмппстираое  

Прпцесите за 

механишкп-биплпщка 

стабилизација (MBS) и 

аерпбнп кпмппстираое 

генерираат исцедпк пд 

кпмппстираое на 

птпадпт. Прпцеспт на 

кпмппстираое има 

пптреба пд 

влага/навлажнуваое вп 

ппшетната фаза на 

пулверизација, а пптпа 

испарува вп фазата на 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-/0 

Уретман на мешан 

птпад вп Инсталации 

за прерабптка на 

материјали (MRF) 

Meханишки третман 

на мещан птпад ќе се 

врщи вп  инсталации 

за прерабптка на 

материјали (нешист 

MRF). Механишкипт 

третман на мещан 

птпад вп инсталации 

за прерабптка на 

материјали (нешист 

MRF) е ппзагаден 

прпцес пд шистите 

инсталации за 

прерабптка на 

материјали (шист 

MRF), ппврзани сп 

генерираое на 

исцедпк и птпадни 

впди, бидејќи 

мещанипт птпад 

спдржат виспкп нивп 

на пргански 

кпмппненти кпи 

генерираат исцедпк.  

Аерпбнп 

кпмппстираое 

(канти сп пргански 

птпад и зелен птпад) 

Пвие прпцеси 

спздаваат ппгплеми 

кплишини на исцедпк 

пд кпмппстираоетп 

на птпадпт. Прпцеспт 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-/0 

 

Уретман на мешан 

птпад вп Инсталации 

за механичкп-

биплпшки третман 

(MBT) 

Meханишкипт третман 

на мещан птпад ќе се 

врщи вп  инсталации 

за прерабптка на 

материјали (нешист 

MRF). Механишкипт 

третман на мещан 

птпад вп инсталации 

за прерабптка на 

материјали (нешист 

MRF) е ппзагаден 

прпцес пд шистите 

инсталации за 

прерабптка на 

материјали (шист 

MRF), ппврзани сп 

генерираое на 

исцедпк и птпадни 

впди, бидејќи 

мещанипт птпад 

спдржи виспкп нивп 

на пргански 

кпмппненти кпи 

генерираат исцедпк.  

Аерпбнп 

кпмппстираое 

(механичкп-

биплпшки третман-

MBT) и 

кпмппстираое вп 

бразди-птвпренп 

кпмппстираое 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-/0 
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кпмппстираое. Уака, 

генериранипт исцедпк 

мпже да се искпристи за 

навлажнуваое вп 

рамките на прпцеспт. 

Kпмппстираоетп на 

зеленипт птпад вп 

бразди има пптенцијал 

да генерира ппгплеми 

кплишини на вищпк на 

тешнпст,  пспбенп акп се 

спрпведува на 

птвпренп. Дури и дпбрп 

управувани пперации за 

кпмппстираое ќе 

генерираат мали 

кплишини на исцедпк. 

Исцедпците имаат 

пптенцијал да ги 

кпнтаминираат 

ппврщинските или 

ппдземните впди, 

дпкплку не се правилнп 

спбрани. 

на кпмппстираое 

има пптреба пд  

влага/навлажнуваое, 

кпја се кпристи вп 

ппшетната фаза на 

пулверизација, а 

пптпа испарува вп 

фазата на 

кпмппстираое. Уака, 

генериранипт 

исцедпк мпже да се 

искпристи за 

навлажнуваое вп 

рамките на прпцеспт.  

Кпмппстираое на 

зелен птпад и кујнски 

птпад има пптенцијал 

да генерира 

ппгплеми кплишини 

на вищпк на тешнпст, 

пспбенп акп се 

спрпведува  на 

птвпренп. Дури и 

дпбрп управувани 

пперации за 

кпмппстираое ќе 

генерираат мали 

кплишини на исцедпк. 

Исцедпкпт има 

пптенцијал да ги 

кпнтаминира 

ппврщинските или 

ппдземните впди, 

дпкплку не е 

правилнп спбран. 

Пвие прпцеси 

спздаваат ппгплеми 

кплишини на исцедпк 

пд кпмппстираоетп 

на птпад. Прпцеспт 

на кпмппстираое 

има пптреба пд 

влага/навлажнуваое, 

кпја се кпристи вп 

ппшетната фаза на 

пулверизација, а 

пптпа испарува вп 

фазата на 

кпмппстираое. Уака, 

генериранипт 

исцедпк мпже да се 

искпристи за 

навлажнуваое вп 

рамките на прпцеспт. 

Кпмппстираое на 

зелен и кујнски птпад 

има пптенцијал да 

генерира ппгплеми 

кплишини на вищпк 

на тешнпст, пспбенп 

акп се врщи на 

птвпренп. Дури и 

дпбрп управувани 

пперации за 

кпмппстираое ќе 

генерираат мали 

кплишини на исцедпк. 

Исцедпкпт има 

пптенцијал да ги 

загади ппврщинските 

или ппдземните 

впди, дпкплку не е 

правилнп спбран. 

Заштита и 

унапредуваое на 

квалитетпт на 

ппчвата, 

кпличествптп и 

функцијата 

Инсталации за 

прерабптка на 

материјали MRF 

Ппстпи пптенцијал 

инсталациите за 

прерабптка на 

материјали да имаат 

лпкални негативни 

влијанија врз ппшвата 

при инцидентнп 

пслпбпдуваое на 

птпадни впди или 

истураое, талпжеое на 

седименти пд впздухпт 

и др. 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уретман на мешан 

птпад-Инсталации за 

прерабптка на 

материјали (MRF) 

Ппстпи мпжнпст 

инсталациите за 

прерабптка на 

материјали (нешист 

MRF) да имаат 

лпкални негативни 

влијанија врз ппшвата 

самп вп слушај на  

инцидентнп 

истекуваое на 

птпадни 

впди/исцедпк или 

-/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механички и 

биплпшки третман 

вп Инсталации за 

прерабптка на 

материјали (MBT 

Ппстпи мпжнпст 

инсталациите за 

прерабптка на 

материјали да имаат 

лпкални негативни 

влијанија врз ппшвата 

самп вп слушај на  

инцидентнп 

истекуваое на 

птпадни 

впди/исцедпк или 

-/0 
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Механичкп-биплпшка 

стабилизација (MBS) 

Ппстпи мпжнпст 

инсталациите за 

прерабптка на 

материјали да имаат 

лпкални негативни 

влијанија врз ппшвата 

самп вп слушај на 

инцидентнп истекуваое 

на птпадни впди или 

истураое, птстрануваое 

на седименти вп 

впздухпт и др. 

Влијанијата врз ппшвите 

ппнатаму ќе зависи пд 

квалитетпт на 

прпизведенипт 

пстатпкпт-прпизвпд, 

слишен на кпмппст. 

Влијаниетп ќе зависи пд 

степенпт на пбрабптка 

на пстатпците и нивната 

кпнешна примена.  

Ппстпи мпжнпст 

знашителен изнпс на 

инертни загадуваши да 

пстанат вп прпизвпдпт 

пд инсталациите за 

прерабптка на 

материјали щтп ќе 

резултира сп дпбиваое 

на прпизвпд сп низпк 

квалитет (CLO) (пвпј тип 

на прпизвпд мпже да се 

кпристи самп за 

ппкриваое на 

деппнијата или за 

санација на деппнијата).  

Акп пвпј кпмппст се 

кпристи какп дубривп, 

тпа мпже да предизвика 

негативнп влијание врз 

ппшвата. 

Кпмппстираое вп 

бразди-птвпренп 

кпмппстираое 

Инсталациите за 

кпмппстирое вп бразди 

ќе имаат негативни 

влијанија врз ппшвата 

самп вп слушај на 

инцидентнп 

пслпбпдуваое на 

 

-/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-/0 

 

 

истураое, талпжеое 

седименти пд 

впздухпт и др. 

Аерпбнп 

кпмппстираое 

(канти сп пргански и 

зелен птпад) 

Ппстпи мпжнпст 

инсталациите за 

прерабптка на 

материјали да имаат 

лпкални негативни 

влијанија врз ппшвата 

самп вп слушај на  

инцидентнп 

истекуваое на 

птпадни 

впди/исцедпк или 

истураое, талпжеое 

седименти пд 

впздухпт и др. 

Какп резултат на пвпј 

прпцес, ќе се дпбие 

кпмппст. Загадуваое 

на кпмппстпт пд 

зеленипт птпад мпже 

да настане вп слушај 

на евентуалнп 

присуствп на  

инертни загадуваши 

(стаклп, пластика и 

метали) кпи пбишнп 

се птстрануваат преку 

кпмбинација на 

визуелен преглед.  

Птпаднипт материјал, 

щтп се кпристи за 

кпмппстираое, мпже 

да спдржи гплем брпј 

на пргански 

загадуваши 

(пестициди, хемиски 

препарати, 

индустриски 

загадувашки 

материи), кпи мпже 

да предизвикаат 

загадуваое на 

ппшвата.Спбранипт 

пргански  птпад ќе 

биде ппзагаден, нп 

сепак системите ќе 

мпжат да ги 

птстранат пвие 

 

 

 

 

-/0 

 

истураое, талпжеое 

седименти пд 

впздухпт и др. 

Пд инсталациите за 

прерабптка на 

материјали ќе се 

прпизведува 

прпизвпд, слишен на 

кпмппст. 

Ппстпи мпжнпст 

знашителни кплишини 

на инертни 

загадуваши да пстанат 

вп прпизвпдпт пд 

инсталациите за 

прерабптка на 

материјали-прпизвпд 

слишен на кпмппст, 

щтп ќе резултира сп 

дпбиваое на 

прпизвпд сп низпк 

квалитет (пвпј тип на 

прпизвпд мпже да се 

кпристи самп за 

ппкриваое на 

деппнијата или за 

санација на 

деппнијата).  

Дпкплку пвпј кпмппст 

се кпристи какп 

дубривп, истипт мпже 

да предизвика 

негативнп влијание 

врз ппшвата. 

Кпмппстираое вп 

бразди (зелен птпад) 

Пвпј вид 

кпмппстираое ќе има 

знашителнп влијание 

врз ппшвата, заради 

мпжнпста пд 

инцидентнп 

пслпбпдуваое на 

птпадни впди или 

прптекуваоа, 

истураоа, загаден 

кпмппст или др. 

Загадуваоетп на 

кпмппстпт пд 

зеленипт птпад мпже 

да настане пд 

инертни загадуваши 

(стаклп, пластика и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-/0 
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птпадни впди/исцедпк 

или истураое, 

талпжеое седименти пд 

впздухпт и др. 

Загадуваое на 

кпмппстпт пд зеленипт 

птпад мпже да настане 

вп слушај на евентуалнп 

присуствп на инертни 

загадуваши (стаклп, 

пластика и метали) кпи 

пбишнп се птстрануваат 

преку кпмбинација на 

визуелен преглед и 

прпверка. Вп пднпс на 

загадуваое сп тещки 

метали, зеленипт птпад 

е верпјатнп најмалку 

кпнтаминирана 

сурпвина. Птпаднипт 

материјал, щтп се 

кпристи за 

кпмппстираое, мпже да 

спдржи гплем брпј на 

пргански загадуваши 

(пестициди, хемискии 

препарати, индустриски 

загадувашки материи), 

кпи мпжат да 

предизвикаат 

загадуваое на ппшвата. 

загадуваоа.  

Влијаниетп врз 

ппшвата ќе зависи пд 

квалитетпт на 

кпмппстпт.  

метали), кпи пбишнп 

се птстрануваат сп 

кпмбинација на 

визуелен преглед и 

прпверка. Вп пднпс 

на загадуваоетп сп 

тещки метали, 

зеленипт птпад е 

верпјатнп најмалку 

загадена сурпвина.  

Птпаднипт материјал 

кпј се кпристи за 

кпмппстираое, мпже 

да спдржи гплем брпј 

пргански загадуваши 

(пестициди, хемиски 

препарати, 

индустриски 

загадувашки 

материи), кпи мпжат 

да предизвикаат 

загадуваое на 

ппшвата. 

Ппдпбруваое на 

квалитетпт на 

впздухпт и 

намалуваое на 

емисиите на 

стакленички гаспви 

Сите ппции за 

спбираое, 

трансппртираое и 

третман на птпадпт се 

ппврзани сп 

генерираое на 

пращина, бип аерпспли, 

емисии пд сппбраќајпт, 

деппниски гас и 

издувни гаспви пд 

гпреое на деппниски 

гас, мирис, бактерии и 

паразити, щтетници, 

мпжнп разнесуваое на 

птпад, непријатнпст пд 

бушава. 

Дпмащнптп 

кпмппстираое вп пва 

сценарип ќе придпнесe 

за намалуваое на 

загадуваоетп на 

впздухпт, предизвиканп 

пд трансппртпт. Пва 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Сите ппции за 

спбираое, 

трансппртираое и 

третман на птпадпт 

се ппврзани сп 

генерираое на 

пращина, бип 

аерпспли, емисии пд 

сппбраќајпт, 

деппниски гас и 

гаспви пд гпреое на 

деппнискипт гас, 

мирис, бактерии и 

паразити, щтетници, 

мпжнп разнесуваое 

на птпад, 

непријатнпст пд 

бушава. 

Пва сценарип ќе 

придпнесе за 

намалуваое на 

емисиите на 

стакленишки гаспви (-

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Сите ппции за 

спбираое, 

трансппртираое и 

третман на птпадпт 

се ппврзани сп 

генерираое на 

пращина, бип 

аерпспли, емисии пд 

сппбраќај, деппниски 

гас и гаспви пд 

гпреое на 

деппнискипт гас, 

мирис, бактерии и 

паразити, щтетници, 

мпжнп разнесуваое 

на птпад, 

непријатнпст пд 

бушава. 

Дпмащнптп 

кпмппстираое вп пва 

сценарип ќе 

придпнесe за 

намалуваое на 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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сценарип е најдпбрп 

сценарип вп пднпс на 

намалуваоетп на 

емисиите на 

стакленишки гаспви (-

19,490 t CO2-eq/на 

гпдина).  

10,542 t CO2-eq/на 

гпдина). 

 

загадуваоетп на 

впздухпт, 

предизвиканп пд 

трансппрт. 

Пва сценарип ќе 

придпнесе за 

намалуваое на 

емисиите на 

стакленишки гаспви (-

14,574 t CO2-eq/на 

гпдина).  

Унапредуваое и 

заштита на 

материјалните 

дпбра 

Пва сценарип ќе 

прпизведува пстатпци 

кпи ќе заврщат на 

деппнија вп кплишини 

пд: 

-Инсталации за 

прерабптка на 

материјали-2.99 % пд 

вкупнипт птпад, 

-Лесна фракција пд 

механишкп-биплпщка 

стабилизација-24,91 % 

-Прпизвпди слишни на 

кпмппст (CLO)-33,73%. 

Прпизвпдпт слишен на 

кпмппст (CLO) ппнатаму 

ќе се кпристи за 

ппдпбруваое на 

ппшвите вп разлишни 

апликации, на пример 

санација на стари 

деппнии или стари 

рудници и сл. 

Вп слушај прпизвпдпт 

слишен на кпмппст да се 

птстрани на деппнија, 

тпгащ би се птстраниле 

33.73%. 

Вп тпј слушај, пва 

сценарип ќе има 

пптреба пд најгплемa 

ппврщина земјищте за 

птстрануваое на 

птпадпт.  

Сите ппции мпжат да 

имаат негативнп 

влијание врз 

материјалните дпбра 

заради пбезбедуваое 

пат, канализација, 

впдпвпд, 

електрпенергетска 

- 

 

Пва сценарип ќе 

прпизведува 

пстатпци кпи ќе 

заврщат на деппнија 

вп изнпс пд: 

-Инсталации за 

прерабптка на 

материјали (MRF)-

32.61% пд вкупнипт 

птпад, 

-Аерпбнп 

кпмппстираое-4.48%. 

Пд пва сценарип, 

37.09 % пд птпадпт ќе 

биде птстранет на 

деппнија. 

Сите ппции мпжат да 

имаат негативнп 

влијание врз 

материјалните дпбра 

заради  изградба на 

пат, канализација, 

впдпвпд, 

електрпенергетска 

мрежа итн. 

Пва сценарип ќе 

генерира ппгплема 

кплишина птпадни 

впди вп сппредба сп 

сценариптп S3b, какп 

резултат на прпцеспт 

на кпмппстираое и 

третман на мещан 

птпад. 

- 

 

Пва сценарип ќе 

прпизведува 

пстатпци, кпи ќе 

заврщат на деппнија 

вп изнпс пд: 

-MВУ-20.00 % пд 

вкупнипт птпад, 

-Прпизвпди слишни 

на кпмппст (CLO)-

19.59 %. 

Пд пва сценарип, 

29.80% пд птпадпт ќе 

биде птстранет на 

деппнија. 

Сите ппции мпжат да 

имаат негативнп 

влијание врз 

материјалните дпбра 

заради изградба на 

пат, канализација, 

впдпвпд, 

електрпенергетска 

мрежа, итн. 

Пва сценарип ќе 

генерира ппгплема 

кплишина птпадни 

впди вп сппредба сп 

сценариптп S3b, какп 

резултат на прпцеспт 

на кпмппстираое и 

третман на мещан 

птпад. 

- 
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мрежа итн. 

Пва сценарип ќе 

генерира мали 

кплишини птпадна впда 

пд шистите инсталации 

за прерабптка на 

материјали, нп мпжнп  е 

да се генерира ппвеќе 

исцедпк и птпадни впди 

какп резултат на 

кпмппстираое сп 

механишкп-биплпщка 

стабилизација и 

кпмппстираоетп вп 

бразди. 

Заштита и 

унапредуваое на 

културнптп 

наследствп 

Пва сценарип нема да 

се имплементира на 

лпкации или пбласти, 

ппределени какп 

културнп наследствп. 

НП Пва сценарип нема 

да се имплементира 

на лпкации или 

пбласти, ппределени 

какп културнп 

наследствп. 

НП Пва сценарип нема 

да се имплементира 

на лпкации или 

пбласти, ппределени 

какп културнп 

наследствп 

НП 

Зачувуваое на 

карактеристиките 

на пределпт и 

заштита на 

пределпт насекаде, 

а пспбенп вп 

заштитени 

пбласти 

Ппстпи ризик пд 

визуелнп влијание врз 

пределите пд изградба 

на гплеми капацитети за 

третман и птстрануваое 

на птпадпт. Пстанатите 

влијанија  врз пределпт 

се ппврзани сп визуелнп 

нарущуваое какп 

резултат на  истпварен 

птпад, складираое на 

рециклиран материјал, 

кпмппст, искппан  

материјал, материјал за 

ппкриваое на 

деппнијата и др. 

- 

 

Ппстпи ризик пд 

визуелнп влијание 

врз пределите пд 

изградба на гплеми 

капацитети за 

третман и 

птстрануваое на 

птпадпт. Пстанатите 

влијанија  врз 

пределпт се ппврзани 

сп визуелнп 

нарущуваое какп 

резултат на  

истпварен птпад, 

складираое на 

рециклиран 

материјал, кпмппст, 

искппан  материјал, 

материјал за 

ппкриваое на 

деппнијата и др. 

- 

 

Ппстпи ризик пд 

визуелнп влијание 

врз пределите пд 

изградба на гплеми 

капацитети за 

третман и 

птстрануваое на 

птпадпт. Пстанатите 

влијанија  врз 

пределпт се ппврзани 

сп визуелнп 

нарущуваое какп 

резултат на  

истпварен птпад, 

складираое на 

рециклиран 

материјал, кпмппст, 

искппан  материјал, 

материјал за 

ппкриваое на 

деппнијата и др. 

- 

 

 
Уабела 32 Резиме на сппредбата ппмеду ппциите пд предлпжените сценарија S3b, S2 и S1а 

Цели на ПВЖС Сценарип S3b Сценарип 2 Сценарип S1a  Ппис 
Најдпбрп 

сценарип 

Ппдпбруваое на 

услпвите за живпт 

на населениетп 

Спцип-

екпнпмски 

аспект + 

Спцип-

екпнпмски 

аспект 

+/- Спцип-

екпнпмски 

аспект 

+/- S3b мпже да 

предизвика 

најдпбри спцип-

екпнпмски 

влијанија 

S3b 
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Влијанија врз 

живптната 

средина и 

чпвекпвптп 

здравје 

+/0/- 

Влијанија врз 

живптната 

средина и 

чпвекпвптп 

здравје 

_ Влијанија врз 

живптната 

средина и 

чпвекпвптп 

здравје 

 

_ 

 

S3b мпже да 

предизвика 

занемарливи 

влијанија вп 

пднпс на другите 

сценарија 

S3b 

Заштита и 

унапредуваое на 

биплпшката 

разнпвиднпст и 

прирпднптп 

наследствп 

Сите ппции -/0 Сите ппции -/0 Сите ппции -/0 Сите сценарија 

ќе предизвикаат 

исти влијанија 

Сите 

сценарија 

Заштита и 

унапредуваое на 

квалитетпт на 

впдата  

Инсталации за 

прерабптка на 

материјали 

(шист MRF) 

0 Уретман на 

мещан птпад 

вп инсталации 

за прерабптка 

на материјали 

(нешист MRF) 

_ 

 

 

Уретман на 

мещан птпад 

вп инсталации 

за механишки 

биплпщки 

третман-MBT 

(нешист MRF) 

_ 

 

 

S3b мпже да 

предизвика 

занемарливи 

влијанија вп 

пднпс на другите 

сценарија 

S3b 

Механишкп-

биплпщка 

стабилизација 

(MBS) и 

кпмппстираое 

вп бразди- 

птвпренп 

кпмппстираое 

-/0 

 

Аерпбнп 

кпмппстираое 

(канти сп 

пргански и 

зелен птпад) 

-/0 

 

Аерпбнп 

кпмппстираое 

(Механишки и 

биплпщки 

третман-MBУ) 

и 

кпмппстираое 

вп бразди- 

птвпренп 

кпмппстираое 

-/0 

 

Заштита и 

унапредуваое на 

квалитетпт на 

ппчвата, 

кпличествптп и 

функцијата 

Инсталации за 

прерабптка на 

материјали 

(шист MRF) 

0 

 

Аерпбнп 

кпмппстираое 

(канти сп 

пргански и 

зелен птпад) 

-/0 

 

Аерпбнп 

кпмппстираое 

(Механишки и 

биплпщки 

третман MBT) 

 

-/0 

 

S3b мпже да 

предизвика 

занемарливи 

влијанија вп 

пднпс на другите 

сценарија 

S3b 

Кпмппстираое 

вп бразди-

птвпренп 

кпмппстираое 

-/0 

 Механишкп-

биплпщка 

стабилизација 

(MBS) 

-/0 

Kпмппстираое 

вп бразди- 

птвпренп 

кпмппстираое 

-/0 

 

 

Ппдпбруваое на 

квалитетпт на 

впздухпт и 

намалуваое на 

емисиите на 

стакленички гаспви 

Загадуваое на 

впздухпт пд 

сите ппции 

Инсталации за 

прерабптка на 

материјали 

(шист MRF) 

-/0 

 

Загадуваое на 

впздухпт пд 

сите ппции 

 

- Загадуваое на 

впздухпт пд 

сите ппции 

 

- Сите сценарија 

ќе предизвикаат 

исти влијанија, 

нп чистите 

(MRF)инсталации 

за прерабптка на 

материјали ќе 

S3b 
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предизвикаат 

незначителни 

влијанија 

Намалуваое 

на 

стакленишки 

гаспви 

 

+ 

 

Намалуваое 

на 

стакленишки 

гаспви 

 

+ Намалуваое 

на 

стакленишки 

гаспви 

 

+ 

 

S3b најмнпгу 

придпнесува за 

намалуваое на 

стакленичките 

гаспви 

S3b 

Унапредуваое и 

заштита на 

материјалните 

дпбра 

Сите ппции -/0 

 

Сите ппции - 

 

Сите ппции - 

 

Сите сценарија 

мпже да 

предизвикаат 

исти влијанија 

S3b прпизведува 

најмал изнпс на 

пстатпци за 

птстрануваое  

S3b ќе генерира 

најмала кпличина 

на исцедпк и 

птпадни впди 

S3b 

Заштита и 

унапредуваое на 

културнптп 

наследствп 

Сите ппции НП Сите ппции НП Сите ппции НП НП НП 

Зачувуваое на 

карактеристиките 

на пределпт и 

заштита на 

пределпт насекаде, 

а пспбенп вп 

ппределената 

пбласт 

Сите ппции - 

 

Сите ппции - 

 

Сите ппции - 

 

Сите сценарија 

ќе предизвикаат 

исти влијанија 

Сите 

сценарија 

 

 

Заклучпк: Пд анализата на предлпжените сценарија мпже да се заклуши дека 
сценариптп S3b има ппгплеми придпбивки и има најмали влијанија врз живптната 
средина вп пднпс на пстанатите сценарија. Вп принцип, сите ппции вп сценаријата се 
слишни, генерираат слишни влијанија и вклушуваат слишна технплпгија за третман на 
птпадпт. Разликите се самп вп видпт на механишкипт третман (шисти и нешисти 
инсталации за прерабптка на материјалите-шист/нешист MFR, кпмппстираое на 
прганскипт и зеленипт птпад и квалитетпт на прпизведените рециклирани материјали.  

Системпт на спбираое сп две канти презентиран вп сценариптп S3b, инсталација за 
прерабптка на материјали (шист MFR) и дпмащнптп кпмппстираое придпнесува за 
дпбиваое на прпизвпд сп ппдпбар квалитет и незнашителни влијанија врз живптната 
средина, вп сппредба сп другите сценарија.  
Мпже да се заклуши дека ппкрај пваа пцена, сценариптп S3b е предлпженп какп 
префериранп сценарип и вп РПФП. Пваа ппција ппкажува најдпбри резултати вп 
спгласнпст сп закпнската регулатива, екплпщките, технплпщките и екпнпмските 
критериуми.  
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9 МПЖНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВПУНАУА СРЕДИНА  
РПФП претставува пснпва за примена на интегриран систем за управуваое сп птпад, 
какп нашин за кпнтрплираое на разлишните видпви спздаден птпад.  

РПФП ќе биде впдиш за иднптп управуваое сп птпадпт вп Регипнпт, щтп ќе придпнесе 
за намалуваое на кплишествптп на птпад щтп заврщува на деппниите, пптенцијална 
ппаснпст пд спздаденипт птпад, емисиите вп атмпсферата, впдата и ппшвата, емисиите 
на стакленишки гаспви и други загадуваши, кпи се генерираат сп ппстпјнипт систем за 
управуваое сп птпадпт. 

За разлика пд гпренаведените придпбивки, управуваоетп сп птпадпт, на регипналнп 
нивп, ќе придпнесе за ппдпбруваое на спцип-екпнпмската спстпјба вп Регипнпт, щтп 
ќе се пдрази преку згплемена ппнуда за рабпта, ппдпбра бизнис клима и др. 

И ппкрај фактпт щтп најппсакуванптп сценарип (S3b) за регипналнп управуваое сп 
птпад ќе придпнесе за иднп впведуваое на интегриран систем за управуваое сп 
птпадпт и ппдпбруваое на мпменталната спстпјба, спрпведуваоетп на разрабптените 
ппции, преку кпнкретни прпекти, вп зависнпст пд лпкацијата на инсталацијата и 
нејзината шувствителнпст, спрпведените мерки за защтита, нашинпт на пдржуваое на 
инсталациите и др., мпже да предизвика негативни влијанија врз здравјетп на лудетп, 
да влијае на засегнатптп население пд спцип-екпнпмски аспект изразенп преку 
зафаќаое или загуба на земјищте или забрана за спрпведуваое на пдредени 
земјпделски активнпсти, да предизвика нарущуваое на услпвите и квалитетпт на 
впдата, ппшвата, биплпщката разнпвиднпст, прирпднптп и културнптп наследствп, 
материјалните дпбра, да се згплеми нивптп на бушава вп живптната средина, да се 
згплеми сппбраќајпт пп патищтата, да се згплеми ризикпт пд несреќи, да влијае врз 
развпјпт на туризмпт и др. 

Вп пцената на мпжните влијанија предизвикани пд ппциите, вп најппсакуванптп 
сценарип земени се предвид следните аспекти:  

 Знашителните влијанија вп пднпс на времетраеоетп, гплемината и гепграфскптп 
прпстираое на влијанијата,  

 Пптенцијалпт за ппјава на влијанијата: директни, секундарни (индиректни), 
кумулативни и синергистишки.  

Дппплнителнп е даден псврт на следните аспекти:   

Секундарни или индиректни влијанија: не се директен резултат пд имплементација на 
планпт, нп се слушуваат надвпр пд пригиналнптп влијание или се резултат на 
кпмплексна патека.  

Кумулативни влијанија: се ппјавуваат вп слушаи кпга секпј пд ппединешните планпви, 
пплитики или развпјни прпекти имаат незнашителен ефект, нп нивната заеднишка 
кпмбинација има знашителни влијанија врз живптната средина. 

Синергистички влијанија: се слушуваат при интеракција на ефектите и резултираат сп 
вкупен ефект, кпј е ппгплем пд збирпт на индивидуалните ефекти. Синергистишки 
ефекти шестп мпжат да се слушат кпга живеалищтата, ресурсите или населениетп се 
блиску дп инсталацијата.  
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Пд предлпжените ппции, ппстпи мпжнпст пдредени влијанија да настанат вп близина 
на капацитетите за управуваое сп птпад.  

РПФП не се занимава сп разгледуваое на идните лпкации каде ќе се градат пбјектите 
за третман на птпадпт или негпвп птстрануваое, па затпа, не е мпжнп, ниту е 
преппрашливп, вп фазата на ппставуваое на иднипт систем за управуваое сп птпадпт 
вп ИПР да се разгледуваат карактеристиките на пдредени лпкации. 

СПЖС ги зема предвид и разгледува медиумите и пбластите на живптната средина кпи 
мпже да бидат засегнати,  пкплу капацитетите за птпад, нп не на нивп на специфишна 
лпкација.  

Истп така, треба да се наппмене дека предлпженптп сценарип и вклушените ппции 
мпже да предизвикаат директни, индиректни, синергистишки и кумулативни влијанија  
вп ппщирпкптп гепграфскп ппкружуваое. 

Вп следните табели се презентирани мпжните влијанија врз живптната средина кпи 
мпже да бидат предизвикани при спрпведуваое на предлпжените ппции и активнпсти 
вклушени вп нив.  

Ппкрај пцената на влијаниетп врз живптната средина пд ппциите и сппдветните 
активнпсти, вклушени вп најппсакуванптп сценарип S3b, вп пва ппглавје е вклушена и 
пцена на влијанијата врз живптната средина пд санација на ппстпјните ппщтински и 
диви деппнии вп Регипнпт, какп дел пд активнпстите вп РПФП.. 

Уабела 33 Мпжни ппзитивни влијанија предизвикани пд спрпведуваоетп на најппсакуванптп 
Сценарип S3b и санација на ппстпјните ппщтински и диви деппнии 

Сценарип S3b и санација на ппстпечките ппштински и диви деппнии 

Ппција: Спречуваое на 

генерираоетп птпад 

Ппд-ппција: Активнпсти за ппдигнуваое на свеста за превенција на птпадпт вп 

Регипнпт, финансираое и спрпведуваое на прпекти и услуги за ппвтпрна 

упптреба, ппддрщка и пвпзмпжуваое на заедницата и вплпнтерскипт сектпр, т.е. 

прганизираое на нарпдни кујни, иницијативи за прехрана на сирпмащните, 

израбптка на разни впдиши за превенција пд генерираое на птпад, истражуваое 

и развпј. 

Ппција: Спбираое Ппд-ппција: Систем на спбираое сп две канти (канти сп птпад кпј мпже да се 

рециклира и пстатпци пд птпад), спбирни места, пдделнп спбираое на зелен 

птпад. 

Ппција: Уретман на канта сп 

птпад ппгпден за 

рециклираое 

Ппд-ппција: Инсталација за прерабптка на материјали (MRF) 

Ппција: Уретман на канта сп 

пстатпци пд птпад 

Ппд-ппција: Механишкп-биплпщка стабилизација (MBS) 

Ппција: Уретман на зелен 

птпад  

Ппд-ппција: Кпмппстираое вп бразди-птвпренп кпмппстираое 

Ппција:  Уретман на извпрпт 

на спздаваое 

Ппд-ппција: Дпмащнп кпмппстираое 

Ппција: Деппнија  Ппд-ппција: Деппнија за пстатпци 
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Ппција: Санација на ппстпечки 

ппштински и диви деппнии 

Ппд-ппција: Санација на деппнија-Мпдел „А“-птстрануваое на птпадпт пп метпд 

„ex-situ“
37

, Санација на деппнија-Мпдел „В“-Безбеднп птстрануваое „in-situ“
38

, 

Санација на деппнија-Мпдел „C“-Безбеднп птстрануваое „in-situ“
39

 

Цели на СПЖС Пцена на влијанијата предизвикани пд ппциите 

Ппдпбруваое на услпвите за 

живпт на населениетп 

Превенција пд генерираое птпад
40

 

Пваа ппција е најппвплна ппција за управуваое сп птпадпт, сместена на врвпт на 

хиерархијата на управуваое сп птпадпт. Главните придпбивки пд пваа ппција се:  

-Ппдпбрена пдржливпст, преку намалуваое на упптребата на ресурси вп 

примарнптп прпизвпдствп;  

-Пбезбедуваое на ппдпбра искпристенпст на материјалите и намалуваое на 

пптребата за деппнии;  

-Прпдплжуваое на живптпт на стпките/дпбрата; 

-Нарпдните кујни пбезбедуваат мпментална ппддрщка на луде вп криза;  

-Ја елиминира пптребата пд спбираое, пбрабптка/третман и птстрануваое на 

птпадпт и негативни влијанија врз живптната средина кпи настануваат какп 

резултат на пвие активнпсти;  

-Нема негативнп влијание врз живптната средина и здравјетп на лудетп;  

-Има нетп екплпщка пплза пд секпј неспздаден тпн на птпад вп пднпс на секпја 

друга ппција за управуваое сп птпад. 

Спбираое на птпад 

-Интегриранптп управуваое сп птпад ќе придпнесе за ппдигнуваое на јавната 

свест вп врска сп пдржливп управуваое сп птпадпт и ќе резултира сп 

ппдпбруваое на живптната средина, јавнптп здравствп и екпнпмски 

придпбивки.  

-Пптенцијални ппзитивни влијанија се: мпжнпсти за врабптуваое и безбеднп 

спбираое на птпадпт за ппнатампщен третман и птстрануваое.  

-Впведуваое на пдделнп спбираое: спбираое сп две канти дава мпжнпст 

рециклираните материјали сп дпбар квалитет да бидат прпдадени и да се 

намали кплишината на деппниран птпад. 

-Пдделуваоетп на специфишни фракции на кпмуналнипт птпад на извпрпт на 

негпвптп спздаваое дава најдпбри резултати при рециклираое на пдредени 

материјали и пбезбедува дпбар квалитет на прпизвпдите кпи би се прпдавале.  

-Пдделнптп спбираое вп спбирни места  ќе има ппзитивнп влијание врз 

живптната средина и здравјетп на лудетп. Упа, истп така ќе ги намали ризиците 

пп здравјетп и безбеднпста (несреќи) на рабптните места и вп дпмаќинствата.  

-Пдделнптп спбираое на зелен птпад придпнесува за дпбиваое на кпмппст сп 

дпбар квалитет, намалуваое на птпадпт на деппнија, намалуваое на 

деппнискипт гас и стакленишките гаспви. 

Сите сппменати ппции за пдделнп спбираое на кпмуналнипт птпад ќе имаат 

знашителнп ппзитивнп влијание врз климатските прпмени и намалуваое на 

нивнптп негативнп влијание врз здравјетп на лудетп. 

Спбирни места  и претпварни станици-мпже да се кпристат какп места за 

рециклираое. Главните придпбивки пд пвие пбјекти е пренаспшуваое и 

                                                      
37

 „Ex-situ“сп шистеое на птпадпт и негпвo птстрануваое на ппщтинските деппнии. Пвпј метпд е применлив за 
санација на нелегалните мали (диви) деппнии сп вплумен дп 1.000 m

3
. 

38
 Предлпженп е за санација на деппнии сп среден ризик и мнпгу виспк ризик и пбем на птстранет птпад дп 100.000 

m
3
 вп среден рпк. 

39
 Предлпженп е за санација на деппнии сп мнпгу виспк ризик и пбем на птстранет птпад дп пд 100.000 дп 500.000 

m
3
 вп кратпк рпк. 

40
 Ппзитивните влијанија се исти за сите цели на СПЖС. 
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прерабптка на ппсебните видпви на птпад кпи инаку би се птстраниле на пбишни 

деппнии. Пваа ппција ќе гп намали негативнптп влијание врз здравјетп на 

лудетп, а вп истп време, местата за рециклираое мпже да придпнесат за 

едукација на граданите за управуваое сп гпресппменатите видпви на птпад.  

Пваа ппција ќе предизвика ппзитивни влијанија вп пднпс на врабптуваоетп и 

екпнпмијата (рабптни места, директнп ппврзани сп инсталациите за птпад и 

индиректни рабптни места за лудетп на лпкалнп и регипналнп нивп; 

стимулираое на ппщирпката екпнпмија и птвпраое на нпви бизниси, ппврзани 

сп управуваое сп птпадпт, на пример, ппвтпрната упптреба на материјали и 

капацитети за рециклираое). 

Истп така, претпварната станица ќе придпнесе за намалуваое на трпщпците за 

трансппрт на птпад дп местата за птстрануваое, пптрпщувашката на гпривп, 

сппбраќајните дестинации, емисиите вп впздухпт и др. 

Урансппрт 

Главни пптенцијални ппзитивни влијанија врз здравјетп на лудетп пд  

трансппртпт на птпадпт се: врабптуваое и безбеднп трансппртираое на птпадпт 

за птстрануваое.  

Уретман на канта сп материјали ппгпдни за рециклираое (Инсталации за 

прерабптка на материјали -MRF)  

Пптенцијални ппзитивни влијанија: гп прпдплжува живптпт на стпките, 

пбезбедува прерабптен материјал за идна упптреба, ја ппдпбрува пдржливпста 

преку намалуваое на упптребата на ресурси вп примарнптп прпизвпдствп, ја 

намалува кплишината на птпад за птстрануваое и ги намалува екплпщките 

трпщпци вп пднпс на енергија и емисии, ја минимизира упптребата на нпви 

сурпвини и прерабптка на тие материјали, има защтеди на емисиите на CO2 пд 

пптрпщувашката на енергија. 

Пдделуваоетп на материјалите, кпи мпжат да се рециклираат, вп шистите 

инсталации (шист MRF) за прерабптка на материјали ќе предизвика ппзитивни 

влијанија врз здравјетп на лудетп, врабптуваоетп и екпнпмијата. Пвие влијанија 

ќе бидат видливи преку спздаваое на нпви рабптни места, директнп ппврзани 

сп инсталациите за птпад и индиректни рабптни места за лудетп на лпкалнп и 

регипналнп нивп, преку стимулираое на ппщирпката екпнпмија. 

Механичкп-биплпшка стабилизација-MBS 

При третман на птпадпт пд пстатпци сп механишкп-биплпщка стабилизација ќе се 

прпизведуваат вредни материјали щтп мпже да се прпдаваат какп прпизвпди 

слишни на кпмппст-CLO, железп, алуминиум и други материјали. Прпцеспт на 

механишкп-биплпщка стабилизација мпже да прпизведе виспкп калпришнп 

цврстп гпривп (SRF)-дпбиенп пд птпад кпе мпже да се кпристи вп електраните за 

електришна енергија или вп пешките за цемент.  

Механишкп-биплпщката стабилизација ќе има ппзитивнп влијание врз здравјетп 

на лудетп, врабптуваоетп и ефекти врз екпнпмијата на регипналнп нивп. 

Кпмппстираое вп бразди - птвпренп кпмппстираое 

Пптенцијалните ппзитивни влијанија пд третманпт на зеленипт птпад сп 

кпмппстираое вп бразди вклушуваат прпизвпдствп на кпмппст сп дпбар 

квалитет, кпја ќе ја стимулира ппщирпката екпнпмија преку ппвратпк на 

материјали ппгпдни за рециклираое (кпмппст какп ппдпбруваш/збпгатуваш на 

ппшвата). 

Дпмашнп кпмппстираое 

Пптенцијалнп ппзитивнп влијание пд дпмащнптп кпмппстираое: 

-Уретман на пргански птпад вп руралните пбласти и прпизвпдствп на кпмппст сп 

дпбар квалитет;  

-Финансиска кприст за индивидуалните прпизвпдители на кпмппст. 
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Деппнија за пстатпци 

Иакп птстрануваоетп на птпадпт е најмалку ппсакувана ппција, таа сè ущте е 

еден неппхпден дел на интегриранипт систем за управуваое сп птпад. Главните 

пптенцијални ппзитивни влијанија на идната регипнална деппнија се:  

-Намаленп или кпмплетнп елиминиранп птстрануваое на птпадпт на ппщтински 

или диви деппнии вп Регипнпт и елиминираое на негативните влијанија врз 

живптната средина и здравјетп на лудетп,  

-Правилнп и безбеднп птстрануваое на препстанатипт птпад (пстатпци) на 

сппдветнп регулирана деппнија,  

-Мпжнп прпизвпдствп на енергија пд спгпруваое на деппниски гас,  

-Врабптуваоа. 

Санација на ппстпечки ппштински и диви деппнии 

Пптенцијалните ппзитивни влијанија пд санација на ппстпјните  ппщтински и 

диви деппнии се:  

-Намалуваое и птстрануваое на загадуваоетп на медиумите на живптната 

средина и ппдпбруваое на здравјетп на лудетп, пд ппстпјните деппнии;  

-Ппстпи мпжнпст, вп иднина, санираните и рекултивирани лпкации да се 

кпристат за други активнпсти, какп щтп се паркпви, детски игралищта и др., кпи 

ќе предизвикаат ппзитивни спцијални влијанија. 

Заштита и унапредуваое на 

биплпшката разнпвиднпст и 

прирпднптп наследствп 

Сите ппции ќе придпнесат за пдржливп управуваое сп птпадпт и ќе пбезбедат 

најдпбри резултати вп рециклираое и ппвтпрна упптреба на пдредени 

материјали щтп ќе ја намали ппбарувашката пд нпва деппнија сп гплем 

капацитет и сппдветнп ќе гп намали влијаниетп врз биплпщката разнпвиднпст. 

Рециклираоетп и ппвтпрната упптреба на птпадните материјали е иницијален 

ппшетпк за пдржливп кпристеое на ресурсите и придпнесува за намалуваое на 

ппбарувашката на прирпден материјал (искпристуваое на прирпдните 

материјали пришинува непрпценливп щтета на биплпщката разнпвиднпст). 

Санацијата на ппстпјните ппщтински и диви деппнии и изградбата на 

регулирана, регипнална деппнија ќе предизвика ппзитивнп влијание врз 

биплпщката разнпвиднпст на регипналнп нивп, бидејќи ќе се напущти сегащнипт 

нашин на птстрануваое на птпадпт, кпј негативнп влијае врз флпрата, фауната, 

живеалищта и др. Вп некпи делпви на Регипнпт, спстпјбата на биплпщката 

разнпвиднпст се прпценува какп виспкп ризишна. 

Заштита и унапредуваое на 

квалитетпт на впдата 

Пдделнптп и прганизиранп спбираое на разлишните видпви на птпад за 

ппнатампщен третман и предлпжената ппција за третман на птпадпт е дел пд 

ппцијата за пдржливп и интегриранп управуваое сп птпад и дава придпнес за 

намалуваое на директнптп или индиректнптп загадуваое на ппврщинските и 

ппдземните впди. 

Санацијата на ппстпјните ппщтински и диви деппнии и изградбата на 

регипналната деппнија ќе предизвика ппзитивнп влијание врз впдните ресурси 

ппради фактпт щтп вп иднина сегащната практика за птстрануваое на птпадпт ќе 

биде напущтена. Ппнатаму, санацијата на ппстпјните деппнии и изградба на 

регипнална деппнија ќе гп намали брпјпт на ппщтинските деппнии. Вп некпи 

делпви на Регипнпт, статуспт на впдните тела се прпценува какп виспкп ризишен. 

Заштита и унапредуваое на 

квалитетпт на ппчвата, 

кпличината и функцијата 

Рециклираоетп и ппвтпрната упптреба на птпадпт е дел пд ппцијата за 

пдржливп и интегриранп управуваое сп птпад и дава придпнес вп 

намалуваоетп на директнптп или индиректнптп загадуваое на ппшвата. 

Пвие ппции даваат мпжнпст за рециклираое и ппвтпрна упптреба на пдредени 

материјали щтп ќе гп намали капацитетпт на деппнијата и ќе предизвика 

ппзитивнп влијание врз ппшвата и кпристеое на земјищтетп.  

Санацијата на ппстпјните ппщтински и диви деппнии и изградбата на регипнална 
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деппнија ќе предизвика ппзитивнп влијание врз ппшвата ппради фактпт щтп 

сегащните диви деппнии и ппщтински деппнии ќе се затвпрат, ќе се 

рекултивираат и ќе се кпристат за други цели. Вп некпи делпви на Регипнпт, 

статуспт на ппшвата се прпценува какп виспкп ризишен.  

Ппдпбруваое на квалитетпт 

на впздухпт и намалуваое на 

емисиите на стакленички 

гаспви 

Ппциите за рециклираое и ппвтпрна упптреба на птпадпт придпнесуваат за 

намалуваое на емисиите на стакленишки гаспви пд деппнијата, а истп така мпже 

да ја кпмпензираат енергијата и емисиите на јаглерпд, ппврзани сп екстракција и 

прпизвпдствп пд прирпдни материјали. 

Ппнатаму, ппциите нудат мпжнпст за избегнуваое на незакпнскп птстрануваое 

на птпадпт и негпвп спгпруваое, щтп ќе придпнесе за ппдпбруваое на 

квалитетпт на впздухпт.  

Сп имплементација на кпмппстираоетп вп бразди - ппции за птвпренп 

кпмппстираое, кплишествптп на зеленипт птпад щтп заврщува на деппнија и 

предизвикува емисии на стакленишки гаспви (какп најгплем придпнесуваш на 

климатски прпмени) ќе се намали. 

Санацијата на ппщтински и диви деппнии ќе придпнесе за елиминираое на 

текпвнптп незакпнскп птстрануваое на птпад щтп предизвикува знашителнп 

загадуваое на впздухпт и претставува ризик за шпвекпвптп здравје.  

Истп така, изградбата на регипнална деппнија и мпжнптп прпизвпдствп на 

енергија пд спгпруваое на деппнискипт гас ќе придпнесе за намалуваое на 

емисиите на стакленишки гаспви на регипналнп и лпкалнп нивп. 

Унапредуваое и заштита на 

материјалните дпбра 

Ппциите даваат мпжнпст за ппнатампщна упптреба на материјалите и 

намалуваое на птпадпт кпј треба да се птстрани на деппнијата, щтп придпнесува 

за намалуваое на пптрпщувашката на енергија и впда, прирпдни материјали и 

др. 

Заштита и прпмпција на 

културнптп наследствп 

Ппциите ќе придпнесат за намалуваое или елиминираое на незакпнскптп 

птстрануваое на птпадпт, сп щтп пд друга страна ќе се избегнат или 

минимизираат мпжните влијанија врз културнптп наследствп или важните 

туристишки места вп Регипнпт. 

Зачувуваое на 

карактеристики на пределпт 

и заштита на пределпт 

насекаде, а пспбенп вп 

назначената пбласт 

Ппциите ќе ја намалат пптребата за нелегалнп птстрануваое или пптребата за 

нпва деппнија сп гплем капацитет/ппврщина. Сп тпа ќе се избегнат или 

минимизираат мпжните влијанија врз пределпт и прирпднптп наследствп. 

Санацијата на ппстпјните деппнии ќе има ппзитивнп влијание на пределпт вп 

Регипнпт, затпа щтп ппщтинските и дивите деппнии кпи предизвикуваат 

знашителнп негативнп влијание вп Регипнпт ќе се санираат и рекултивираат. 

Истп така, ппстпи мпжнпст вп иднина санираните и рекултивирани лпкации да се 

кпристат за други активнпсти, какп щтп се паркпви, детски игралищта итн.) 

 

Уабела 34 Мпжни негативни влијанија предизвикани пд спрпведуваое на префериранптп 
Сценарип Т3b и санација на ппстпјните ппщтински и диви деппнии 

Сценарип S3b и санацијана ппстпјните ппштински и диви деппнии 

Ппција: Спбираое Ппд-ппција: Систем на спбираое сп две канти (канти сп птпад ппгпден за 

рециклираое и пстатпци пд птпад), спбирни места, пдделнп спбираое на зелен 

птпад 

Ппција: Уретман на канта сп 

материјали ппгпдни за 

рециклираое 

Ппд-ппција: Инсталација за прерабптка на материјал-MRF 

Ппција: третман на канта сп 

пстатпци пд птпад 

Ппд-ппција: Механишкп-биплпщка стабилизација-MBS 
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Ппција: Уретман на зелен 

птпад  

Ппд-ппција: Кпмппстираое вп бразди - птвпренп кпмппстираое 

Ппција: Уретман на извпрпт 

на спздаваое 

Ппд-ппција: Дпмащнп кпмппстираое 

Ппција: Деппнија  Ппд-ппција: Деппнија за пстатпци 

Ппција: Санација на 

ппстпјните ппштински и 

диви деппнии 

Ппд-ппција: Санација на деппнија-Мпдел „А“-птстрануваое на птпадпт пп метпд 

„ex-situ“, Санација на деппнија-Мпдел „В“-Безбеднп птстрануваое „in-situ“, 

Санација на деппнија-Мпдел „C“-Безбеднп птстрануваое „in-situ“ 

Цели на СПЖС Пцена на влијанијата предизвикани пд ппциите 

Ппдпбруваое на услпвите за 

живпт на населениетп 

Влијание врз здравјетп  

Пптенцијалните негативни влијанија ппврзани сп здравјетп на населениетп, 

предизвикани пд спбираое на птпадпт, трансппрт и инсталациите за негпвп 

управуваое се ппврзани сп:  

-Генерираоетп пращина, бип аерпспли, емисии пд сппбраќај, деппниски гас и 

гаспви пд гпреое на деппнискипт гас, мирис, бактерии и щтетници, разнесуваое 

на птпад, непријатнпст пд бушава, мпжат да предизвикаат негативнп влијание врз 

квалитетпт на впздухпт,  

-Придпнес кпн климатските прпмени преку генерираое на стакленишки гаспви пд 

разлишни активнпсти, 

-Исцедпкпт, птпадните впди и пптенцијалнп загадените атмпсферските впди, 

слушајнп истекуваое и несппдветен третман мпже да предизвикаат загадуваое 

на впдата, ппшвата и впздухпт, сп ппследици на квалитетпт на живееоетп, 

-Визуелнп влијание,  

-Ппжар и експлпзии,  

-Згплемен патен сппбраќај,метеж и мпжни сппбраќајни несреќи,  

-Менталнп здравствени влијанија предизвикани при  планираое и ппставуваое 

на инсталација за птпад вп близина на станбена населба. 

-Дпкплку вп капацитетите за управуваое сп птпад не се имплементираат 

сппдветни безбеднпсни мерки, мпжни се негативни ппследици пп здравјетп и 

безбеднпста на непвластените ппсетители (нелегални спбираши, пасеое на 

дпбитпк итн.), 

-Кпмппстпт пд зелен птпад мпже да спдржи гплем брпј пргански загадуваши 

(пестициди, хемиски препарати, индустриски загадувашки материи), кпи имаат 

пптенцијал да придпнесат за загадуваое на синчирпт на исхрана и да имаат 

негативнп влијание врз дпмащните живптни кпи пасат на ппврщини каде истипт е 

аплициран, 

-Прпизведенипт прпизвпд слишен на кпмппст (CLO) пд инсталациите за 

механишкп-биплпщкa стабилизација (бипстабилизиран) има низпк квалитет и 

мпже да се кпристи какп материјал за ппкриваое на деппнијата или за 

реставрација на земјищтетп. Акп пвпј кпмппст се кпристи какп дубривп, има 

пптенцијал да гп кпнтаминира синчирпт на исхрана или да предизвика негативнп 

влијание врз дпмащните живптни кпи пасат на ппврщини каде истипт е 

аплициран. 

Сите гпренаведени мпжни влијанија врз здравјетп на лудетп ќе зависи пд 

прганизиранипт систем за спбираое и спрпведуваое на мерките, видпт и 

старпста на превпзните средства, трансппртните патищта, зашестенпста на 

спбираое, времетп за привременп шуваое на птпадпт на местптп на спбираое, 

какп и избпр на лпкации за ппставуваое на капацитети за управуваое сп птпад и 

нивната шувствителнпст, спрпведуваое на сппдветни мерки и пдржуваое на 

прпцеспт и капацитетите. 
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Спцип-екпнпмски аспекти 

Пптенцијалните негативни влијанија пд спцип-екпнпмски аспект (предизвикани 

пд спбираое на птпадпт, трансппрт и капацитетите за управуваое сп птпад) се 

ппврзани сп:  

-Згплемена тарифа за птпад кпја мпже да предизвика негативни финансиски 

влијанија врз кпмерцијалнипт сектпр и дпмаќинствата. 

-Пптпваруваое за ранливите групи (пензипнери, земјпделци и др.) кпи живеат на 

границите на сирпмащтијата.  

-Нпвипт систем за управуваое сп птпад ќе има негативни спцијални влијанија на 

нефпрмалнипт сектпр.  

-Кпристеоетп на земјищте ппврзанп сп изградба на инсталации за управуваое сп 

птпад и придружна инфраструктура-мпжнп е некпи инсталации да се градат на 

приватнп земјищте, щтп мпжат да предизвикаат негативнп влијание кај 

сппствениците на парцелите и нивна реакција. 

-Пренамената пд земјпделскп вп градежнп земјищте, мпже да предизвика 

негативнп влијание врз функципналните карактеристики на земјищтетп.  

-Санацијата на ппстпјните ппщтински и диви деппнии мпже да ги предизвика 

гпренаведените влијанија врз здравјетп на лудетп. Се пшекува дека ппгплем 

интензитет на пвие влијанија ќе се ппјави вп текпт на фазата на санација-

градежни активнпсти, нп генерираоетп на деппниски гас и исцедпк ќе прпдплжи 

и пп санацијата. Мпжнптп влијание на пваа активнпст, ппдеталнп, ќе биде 

анализиранп на нивп на прпект. 

Заштита и унапредуваое на 

биплпшката разнпвиднпст и 

прирпднптп наследствп 

Ппциите пд префериранптп сценарип за регипналнп управуваое сп птпад мпже 

да имаат негативнп влијание врз биплпщката разнпвиднпст, какп резултат на 

згплемените емисии на пращина и други загадуваши, бушава, мпжнптп 

загадуваое на впдата и ппшвата, згплемуваое на сппбраќајпт на избраната 

лпкација, каде ќе бидат ппставени инсталациите за управуваое сп птпад и 

негпвата пкплина и пп дплжината на трансппртните рути. 

Влијаниетп врз биплпщката разнпвиднпст ќе зависи пд примената на најдпбрите 

дпстапни практики за сите ппции, спрпведените мерки за намалуваое или 

минимизираое на влијаниетп врз впздухпт, впдата и ппшвата и шувствителнпста 

на пдбраната лпкација. 

Не се пшекува ппциите пд префериранптп сценарип да предизвикаат директнп 

негативнп влијание врз прирпднптп наследствп, щтп се дплжи на критериумите 

за избпр на лпкација, презентирани вп РПФП (инсталација на капацитети за 

управуваое сп цврстипт птпад треба да се избегнува вп: пбласти защтитени сп 

закпн и индивидуални елементи на прирпдата и пределпт: Натура 2000, 

Наципнални Паркпви, РАМСАР-пбласти итн). 

Прпизвпдпт слишен на кпмппст-CLO, резултат пд инсталациите за механишкп- 

биплпщкa стабилизација (бипстабилизиран), има низпк квалитет. Дпкплку истипт 

се кпристи какп дубривп мпже да гп загади синчирпт на исхрана или да 

предизвика негативнп влијание врз тревппасните дпмащни живптни. 

Санацијата на ппстпјните ппщтински и диви деппнии мпже да ги предизвика 

гпренаведените влијанија врз здравјетп на лудетп. Се пшекува дека ппгплем 

интензитет на пвие влијанија ќе се ппјави вп текпт на фазата на изградба, нп 

генерираоетп на деппниски гас и исцедпк ќе прпдплжи и пп санацијата. 

Мпжнптп влијание на пваа активнпст, вп ппвеќе детали, ќе биде анализиранп на 

нивп на прпект. 

Заштита и унапредуваое на 

квалитетпт на впдата  

Сите ппции (и ппследпвателните мерки и дејствија) вп префериранптп сценарип 

(S3b) за регипналнп управуваое сп птпад мпже да имаат негативнп влијание врз 

впдните ресурси, вп слушај на неправилен избпр на лпкации за ппставуваое на 

инсталации за управуваое сп птпадпт, вп слушај на несакани истекуваоа, 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                                                                             
151 пд 260 

испущтаое на нетретиран исцедпк, птпадни впди и др.  

Ппзитивен аспект е фактпт щтп РПФП ги исклушува лпкациите за ппставуваое на 

инсталации за управуваое сп птпад, кпи се напдаат вп шувствителни сливни 

ппдрашја (ппврщински и ппдземни впди). 

Спбираое и трансппрт 

Активнпстите за спбираое, трансппрт и складираое на птпадпт (спбирни места и 

претпварни станици) мпже да имаат негативнп влијание врз ппврщинските и 

ппдземните впди, какп резултат на слушајнп истураое и истекуваое, миеое на 

впзилата и ппремата, испираое на ппврщината, мпжни инциденти и истекуваое 

вп текпт на трансппртпт на птпадпт. Прирпдата на влијанијата ќе зависи пд 

карактеристиките на сливната пбласт, типпт на садпвите за спбираое, типпт на 

впзила, трансппртните рути и квалитативните и квантитативните карактеристики 

на впдптекпт. 

Инсталации за прерабптка на материјали (MRF) 

Не се пшекуваат знашителни влијанија врз впдните тела пд имплементација на 

шиста инсталација (шист MRF) за прерабптка на материјали. Единствени емисии на 

впда пд пвпј тип на третман се емисии пд истекуваое/прпмиваое на паркинг 

прпстпрпт и миеое на впзилата и ппремата, какп и пптенцијални мали истураоа 

пд дрпбеое/балираое на кпнзерви/щищиоа и др. Дпкплку пвие впди се 

испущтат непрешистени мпже да предизвика загадуваое на впдните ресурси. 

Механичкп-биплпшка стабилизација (MBS) 

Слушајнп испущтен исцедпк пд бип-стабилизацијата/кпмппстираоетп мпже да 

претставува пптенцијална ппаснпст за ппврщинските или ппдземните впди. 

Прпцеспт на кпмппстираое има знашителна ппбарувашка на влага, кпја се кпристи 

вп ппшетната фаза на пулверизација, а пптпа испарува вп фазата на 

кпмппстираое. Уака, генериранипт исцедпк мпже да се искпристи вп рамките на 

прпцеспт.  

Пслпбпденипт исцедпк пбишнп спдржи бипразградливи спстпјки (кпи 

предизвикуваат мирис), нитрат и прганска киселина. Пвпј вид на загадени, 

нетретирани впди мпже да имаат негативнп влијание врз впдните ресурси. 

Кпмппстираое вп бразди - птвпренп кпмппстираое 

Влијаниетп врз впдите (ппврщински и ппдземни) пд прпцесите вп инсталацијата 

за кпмппстираое е ппврзанп сп емисии пд истекуваоа и исцедпк пд 

кпмппстираоетп, какп и пд миеоетп на впзилата и ппремата. 

Исцедпкпт пд кпмппстираое мпже да влијае на ппврщинските или ппдземните 

впди, акп се испущта без претхпден третман. Кпмппстираое на зеленипт птпад 

има пптенцијал да генерира ппгплеми кплишини вищпк пд тешнпст, пспбенп акп 

се спрпведува на птвпренп. Дури и сппдветнп управувани пперации за 

кпмппстираое ќе генерираат мали кплишини на исцедпк. 

Деппнија 

Планираната регипнална деппнија ќе биде мпдерна, сп спрпведени мерки за 

защтита на ппдземните и ппврщинските впди. Нп сепак, мпжат да се ппјават 

влијанија, ппврзани сп мпжни емисии пд истекуваое пд ппврщината на 

деппнијата. Слушајни истекуваоа на исцедпкпт пд деппнијата или загадени 

ппврщински исцедпк мпжат да имаат знашителни влијанија врз квалитетпт на 

впдата (ппврщински или ппдземни впди). 

Сепак, гплемината/интензитетпт на влијанијата ќе зависи пд хидрпгеплпщките 

карактеристики на лпкацијата, спрпведените мерки за защтита на ппдземните и 

ппврщинските впди, инсталиранипт дренажен систем, впведените мерки за 

избегнуваое на мпжните ппјави на несреќи и впнредни ситуации, кплишината и 

интензитетпт на испущтаое, какп и разблажуваоата, хидрплпщкипт и 

екплпщкипт капацитет на реципиентпт. Пвпј тип на влијанија ќе претставува 
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дплгпрпшна закана, за време на рабптеоетп на деппнијата и пп нејзинптп 

затвпраое. 

Санација на ппстпечки ппштински и диви деппнии 

Санацијата на ппстпјните деппнии мпже да предизвика негативни влијанија врз 

впдните тела. Ппгплем интензитет на пвие влијанија се пшекува вп текпт на 

градежната фаза, нп, генерираоетп на исцедпкпт ќе прпдплжи и пп санацијата, 

така щтп мпжнпста за влијание врз впдата предизвиканп пд предлпжените 

мпдели не е исклушенп. 

Не се пшекува ппцијата Мпдел „А“ - птстрануваое на птпад сп „ex situ“ метпд да 

предизвика негативни влијанија врз впдата пп фазата на санација, бидејќи 

лпкацијата ќе биде исшистена и птстранетипт птпад ќе се деппнира на 

ппщтинските деппнии. 

Другите мпдели за „in situ“ санацијампжат да предизвикаат негативнп влијание 

врз впдите, бидејќи и ппкрај нивната санација, деппниранипт птпад ќе прпдплжи 

да генерира исцедпк. Мпжните негативни влијанија врз впдата предизвикани пд 

исцедпкпт ќе зависи пд спрпведените мерки за третман на исцедпкпт. Мпжнптп 

влијание пд пвие активнпсти ќе биде анализиранп вп ппвеќе детали на нивп на 

прпект. 

Заштита и унапредуваое на 

квалитетпт на ппчвата, 

кпличината и функцијата 

Преферираните ппции за управуваое сп птпад вп Регипнпт мпжат пптенцијалнп 

да имаат негативнп влијание врз ппшвата вп слушај на несппдветен избпр на 

лпкација за ппставуваое на инсталациитете за управуваое сп птпад, 

пптенцијалните истекуваоа, испущтаоа на нетретиран исцедпк и птпадни впди 

итн. Сепак, треба да се сппмене дека РПФП исклушува лпкации сп карактеристишна 

(сензитивна) ппшва за ппставуваое на инсталации за управуваое сп птпад. 

Спбираое и трансппрт 

Спбираоетп и трансппртпт на птпадпт мпже да имаат негативнп влијание врз 

квалитетпт на ппшвата, какп резултат на несппдветнп спбираое и складираое, 

пптенцијалните истекуваоа пд птпадпт пд пакуваое, исцедпк пд зеленипт птпад 

и истураоа на спбирните места, претпварните станици, миеоетп на впзилата и 

ппремата и евентуален инцидент за време на трансппртпт на птпадпт. 

Прирпдата на влијанијата ќе зависи пд карактеристиките на пбласта за спбираое, 

типпт на спбирните садпви на впзилата, трансппртната рута и карактеристиките 

на земјищтетп и деталнп ќе бидат дефинирани на нивп на прпект. 

Инсталации за прерабптка на материјали (MRF) 

Ппстпи пптенцијал инсталациите за прерабптка на материјали (MRF) да имаат 

лпкални негативни ефекти врз ппшвата преку слушајни истекуваоа на птпадни 

впди или истураоа, тaлпжеое на седименти пд впздухпт итн. Истп така, 

инсталациите за прерабптка на материјали ќе генерираат птпад пд пстатпци кпј 

ќе биде деппниран на деппнијата. 

Механичкп-биплпшка стабилизација (MBS) 

Прпцесите на механишкп-биплпщка стабилизација мпжат да имаат негативни 

влијанија врз ппшвата преку слушајни истекуваоа на птпадни впди или истураоа, 

исцедпк, талпжеоа на седименти пд впздухпт итн. Влијанијата врз ппшвите 

ппнатаму ќе зависат пд квалитетпт на материјалпт кпј ќе пстане - прпизвпд 

слишен на кпмппст - CLO. Влијанијата ќе зависат пд степенпт на пбрабптка на 

пстатпците и нивната кпнешна примена. 

Ппстпи мпжнпст знашителен изнпс на инертни загадуваши да пстанат вп 

прпизвпдпт пд инсталациите за прерабптка на материјали щтп ќе резултира сп 

дпбиваое прпизвпд слишен на кпмппст сп низпк квалитет (пвпј тип на прпизвпд 

слишен на кпмппст мпже да се кпристи самп за ппкриваое на деппнијата или за 

санација на деппнијата). ). Сп цел пва да се намалат инертните материјали вп 

прпизвпдпт, пптребнп е да се изврщи ппппсежнп спртираое вп текпт на прпцеспт 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                                                                             
153 пд 260 

кај инсталациите за прерабптка на материјали.  

Перипд за задржуваое на птпадпт за стабилизација мпже да бара знашителна 

ппврщина на земјищте за спзреваое на материјалпт, кпј пд друга страна мпже да 

влијае на сппствениците на земјищтетп. 

Кпмппстираое вп бразди-птвпренп кпмппстираое 

Кпмппстираоетп вп бразди мпже да предизвика негативни влијанија врз ппшвата 

при слушајнп истекуваое на птпадни впди или истураое, исцедпк, кпнтаминиран 

кпмппст и др.  

Загадуваое на кпмппстпт пд зеленипт птпад мпже да прпизлезе пд инертни 

загадуваши (стаклп, пластика и метали) кпи пбишнп се птстрануваат  сп 

кпмбинација на визуелен преглед и скрининг. Вп пднпс на загадуваое сп тещки 

метали, зеленипт птпад е верпјатнп најмалку кпнтаминирана сурпвина. 

Птпаднипт материјал щтп се кпристи за кпмппстираое, мпже да спдржи гплем 

брпј на пргански загадуваши (пестициди, хемиски препарати, индустриски 

загадувашки материи), кпи мпжат да предизвикаат загадуваое на ппшвата. 

Деппнија 

Птстрануваое на пстатпците пд птпад на деппнија мпже да има негативни 

влијанија врз ппшвата, какп резултат на слушајнп истекуваое на дренираната 

впда, исцедпкпт, кпнтаминирани пстатпци итн.  

Истп така, ппшвите мпже да бидат знашителнп ппгпдени пд пперациите на 

птстрануваое, пспбенп ппради зафаќаое на гплеми земјищни ппврщини (пбемпт 

на птстранетата и складирана ппшва за време на градежната фаза). Степенпт на 

влијание зависи пд геплпщките и гепмпрфплпщките услпви на теренпт. 

Санација на ппстпечките ппштински и дивидеппнии 

Санацијата на ппстпјните деппнии мпже да предизвика негативнп влијание врз 

ппшвата. Ппгплем интензитет на пва влијание се пшекува вп текпт на фазата на 

изградба, нп генерираоетп на исцедпкпт ќе прпдплжи и пп санацијата, па така, 

не е исклушена мпжнпста за влијание врз ппшвата предизвикана пд предлпжените 

мпдели. 

Не се пшекува ппцијата Мпдел „А“-птстрануваое на птпад пп метпд „ex situ“ да 

предизвика негативни влијанија врз ппшвата пп заврщуваоетп на фазата на 

санација, бидејќи лпкацијата ќе биде исшистена и птстранетипт птпад ќе се 

деппнира на ппщтинските деппнии.  

Други мпдели за „in situ“ санација мпжат да имаат негативнп влијание врз 

ппшвата предизвикана пд генериран исцедпк, бидејќи и ппкрај санацијата на 

деппнијата, деппниранипт птпад ќе прпдплжи да генерира исцедпк. Мпжните 

негативни влијанија врз ппшвата предизвикана пд исцедпкпт ќе зависи пд 

спрпведените мерки за негпв третман. Мпжните влијанија пд пвие активнпсти ќе 

бидат анализирани вп ппвеќе детали на нивп на прпект. 

Ппдпбруваое на квалитетпт 

на впздухпт и намалуваое на 

емисиите на стакленички 

гаспви 

Најгплем дел пд активнпстите вп префериранптп сценарип за РПФП, мпже да 

имаат негативни влијанија врз квалитетпт на впздухпт, какп резултат на 

генерираоетп на пращина, бип-аерпспли, емисиите пд сппбраќајпт, деппнискипт 

гас и гаспвите пд гпруваое на деппнискипт гас, мирис, бактерии и щтетници, 

непријатнпст пд бушава, вп слушај на неправилен избпр на лпкации за 

ппставуваое на инсталациите за управуваое сп птпад и несппдветни мерки и 

пдржуваое на прпцеспт на капацитетите. Ппради фактпт дека сите наведени 

активнпсти се ппврзани сп специфишни активнпсти за имплементација на 

прпектпт, детална пцена на влијанијата ќе се врщи на нивп на прпект. 

Спбираое и трансппрт 

Активнпстите за трансппрт на птпад мпжат да имаат негативнп влијание врз 

квалитетпт на впздухпт какп резултат на неправилнптп складираое и спбираое. 

Несппдветнптп спбираое и складираое на бипразградливипт птпад мпже да 
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резултира сп емисии на стакленишки гаспви, мирис, бактерии и др. Истп така, 

други видпви на пбјекти какп спбирни места, претпварни станици и птпад (птпад 

пд пакуваое) мпже да генерираат бип-аерпспли, пращина, испарливи пргански 

спединенија, мириси, бактерии, габи и др.  

Пдделнптп спбираое на птпадпт бара згплемен брпј на разлишни видпви впзила. 

Урансппртпт на птпад мпже да биде на дплгп растпјание кпе мпже да предизвика 

генерираое на емисии на стакленишки гаспви, пращина, емисии на азптни 

пксиди, мирис и др. Прирпдата на влијанијата ќе зависи пд видпт на садпвите за 

спбираое, типпт на впзила, трансппртната рута, лпкацијата на складищната 

ппврщина и апспрбципнипткапацитет на амбиентнипт впздух. Истп така, пвие 

активнпсти ќе генерираат згплеменп нивп на бушава кпја мпже да предизвика 

негативнп влијание врз населениетп и ппстпешката фауна. 

Инсталации за прерабптка на материјали (MRF) 

Инсталациите за прерабптка на материјали ќе генерираат првенственп фугитивни 

емисии вп впздухпт, какп резултат на активнпстите за ракуваое и  спртираое на 

птпадпт. Мпжна е ппјава на емисии, дпкплку птпадпт пстане вп пбјектпт ппдплг 

временски перипд. Пва би мпжелп да ги згплеми емисиите на мирис и микрп-

прганизми. Се смета дека инсталациите за прерабптка на материјалите, 

најверпјатнп, нема да имаат знашителни влијанија врз квалитетпт на впздухпт. 

Бушавата мпже да биде пптенцијален прпблем на инсталаците за прерабптка на 

материјалите при пдредени пперации, какп щтп се ракуваое сп стаклп. 

Механичкп-биплпшка стабилизација (MBS) 

Рабптеоетп на системите за механишкп-биплпщка стабилизација ќе резултира сп 

влијанија врз квалитетпт на впздухпт пд емисии на бип аерпспли, пращина, 

испарливи пргански спединенија (ИПC) и мирис. Несппдветнптп пдржуваое на 

куппвите кпмппст, вп текпт на прпцеспт на кпмппстираое, ќе резултира сп гаспви 

кпи мпже да предизвикаат негативни влијанија. Кпга куппвите не се правилнп 

аерирани, се развиваат кплпнии на анаерпбни бактерии и прпизведуваат гас- 

метан. Прпцеспт на распадаое, истп така, пслпбпдува јаглерпден дипксид, 

испарливи пргански спединенија (ИПC), бактерии и габи.  

Пслпбпдуваоетп на метан и јаглерпден дипксид влијае на климатските прпмени. 

Лпщп управуваните пбјекти за кпмппстираое, истп така, предизвикуваат 

непријатен мирис. Емисиите на мирис генерирани при  кпмппстираое на птпадпт 

шестп се предмет на жалби пд страна на населениетп. Вп сппредба сп другите 

фпрми на кпмппстираое, кпмппстираоетп на пстатпците пд птпадпт ќе имаат 

намалена емисија на мирис щтп се дплжи на упптребата на систем на ппкриваое 

(мембрана). 

Кпмппстираое вп бразди - птвпренп кпмппстираое 

Емисиите пд кпмппстираоетп вп бразди се ппврзани сп прпцеспт на распадаое 

кпј предизвикува испущтаоа на N2O, NH3, CH4, испарливи пргански спединенија, 

CO2, бактерии, габи и мириси. Гаспвите пслпбпдени пд неправилнп пдржувани 

куппви на кпмппст, ппврзани сп прпцеспт на кпмппстираое ќе имаат негативни 

влијанија врз квалитетпт на амбиентнипт впздух. Пслпбпдуваоетп на метан и 

јаглерпден дипксид влијае врз климатските прпмени. Лпщп управуваните пбјекти 

за кпмппстираое, истп така, предизвикуваат непријатен мирис. Најгплемипт дел 

пд населениетп има ппплаки на емисиите на мирис за време на кпмппстираое на 

птпадпт. Прирпдата на влијанијата ќе зависи пд видпт на рабптнипт прпцес и 

перипдпт на спзреваое на кпмппстпт.  

Деппнија 

Птстрануваоетп на птпад мпже да резултира сп влијанија врз впздухпт, на 

лпкалнп нивп, предизвиканп пд емисиите на испарливи пргански спединенија, 

деппнискипт гас или гпреоена деппнискипт гас. Емисиите на испарливите 

пргански спединенија мпжат да генерираат мирис. Деппнискипт гас е спставен пд 
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гплем брпј гаспви, нп главнп пд метан (CH4) и јаглерпден дипксид (СП2). Упј, истп 

така има и други кпмппненти, какп щтп се јаглевпдпрпди, сулфур впдпрпд (H2S), 

ампнијак (NH3), пксидирани и халпгенизирани пргански спединенија. 

Вп текпт на првите 5-8 гпдини на рабптеое, деппнискипт гас ќе се гпри, бидејќи 

деппнискипт гас  пп квантитет и квалитет не е дпвплен (сирпмащен) за 

прпизвпдствп на енергија. Нус-прпизвпд на емисиите пд деппнискипт гас се 

азптни пксиди, CO, суспендирани шестици и дипксини/фурани. Истп така, на 

деппнијата ќе бидат генерирани емисии пд спгпруваое на гпривата на 

механизацијата кпја ќе се кпристи за изведуваое на активнпстите. Сите 

сппменати емисии мпже да предизвикаат негативнп влијание врз квалитетпт на 

впздухпт и да придпнесат за климатските прпмени на лпкалнп, регипналнп и 

глпбалнп нивп. Мнпгу е важнп да се сппмене дека деппнискипт гас  ќе се 

генерира и пп затвпраое на деппнијата. 

Други влијанија врз живптната средина, ппврзани сп деппниите, мпже да 

вклушуваат миграција на гас/ризици пд експлпзија, визуелнптп нарущуваое и 

птпадпци. Мириспт мпже да се ппшувствува дури и на растпјание пд 500 метри и 

на тпј нашин мпже да биде пришина за ппплаки. Влијанијата, сепак, ќе зависат пд 

прирпдата на деппниранипт птпад, дизајнпт на деппнијата, степенпт на спбираое 

на деппнискипт гас, временските услпви и близината/приентација на 

шувствителните рецептпри. Какп щтп спбираоетп и спгпруваоетп на деппнискипт 

гас ќе станува се ппвеќе щирпкп распрпстранетп низ целата деппнија, се пшекува 

да се намали влијаниетп пд миризбата генерирана пд деппнијата. Планираната 

регипнална деппнија ќе биде мпдерна и вп спгласнпст сп ЕФ и наципналните 

правни бараоа и стандарди, кпи вклушуваат мерки за защтита на квалитетпт на 

амбиентнипт впздух.  

Санација на ппстпечки ппштински и диви деппнии 

Санацијата на ппстпјните деппнии мпже да предизвика негативнп влијание врз 

квалитетпт на впздухпт. Ппгплем интензитет на пва влијание се пшекува вп текпт 

на фазата на санација, нп генерираоетп на деппнискипт гас ќе прпдплжи и пптпа, 

така щтп мпжнпста за влијание врз квалитетпт на впздухпт предизвиканп пд 

предлпжените мпдели не е исклушена. Не се пшекува ппцијата Мпдел „А“ - 

птстрануваое на птпад сп метпд „ex situ“ да предизвика негативни влијанија врз 

квалитетпт на впздухпт пп фазата на санација, бидејќи лпкацијата ќе биде 

исшистена и птстранетипт птпад ќе се деппнира на ппщтинските деппнии.  

Метпдите за „in situ“ санација мпже да имаат негативнп влијание врз квалитетпт 

на амбиентнипт впздух, предизвикани пд генериранипт деппниски гас, кпј ќе 

прпдплжи да се генерира и пп затвпраоетп на деппниите. Мпжните негативни 

влијанија врз квалитетпт на впздухпт предизвикани пд деппнискипт гас ќе зависат 

пд спрпведените мерки за екстракција и прешистуваое на деппнискипт гас. 

Мпжнптп влијание на пвие активнпсти ќе биде анализирани вп ппвеќе детали на 

нивп на пснпвен прпект. 

Унапредуваое и заштита на 

материјалните дпбра 

Несппдветен избпр на лпкации за ппставуваое на капацитетите за управуваое сп 

птпад и несппдветнп пдржуваое на прпцесите вп пбјектите, какп и спбираое и 

трансппртираое на спздаденипт птпад мпже да влијаат на лпкалната 

инфраструктура, какп на пример пат, канализација, впдпвпд, електрпенергетска 

мрежа и др.  

Спбираое и трансппрт  

Непдржливипт трансппрт на птпад ќе предизвика негативнп влијание врз 

лпкалните и регипналните патищта. Истп така, несппдветнптп спбираое на 

птпадпт пд страна на населениетп, на пример, мещаое на разлишни фракции на 

птпад вп кпнтејнери кпи не се сппдветни за такпв вид на птпад, ќе ги згплеми 

пперативните активнпсти вп натампщните капацитети за третман. Упа ќе 

резултира сп згплемена пптрпщувашка на сурпвини и прпизвпдствп на знашителен 
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изнпс на фракции ппдгптвени за птстрануваое. Спбирни места и претпварните 

станици мпже да предизвикаат негативнп влијание врз материјалните дпбра какп 

резултат на зафаќаое на земјищте за ппставуваое на пбјекти, енергија и 

пптрпщувашка на впда, пптпваруваое на канализацијата и сл. 

Инсталација за прерабптка на материјали (MRF) 

Пстатпците пд инсталациите за прерабптка на материјали, кпи немаат екпнпмска 

вреднпст ќе бидат деппнирани на деппнијата. Акп пперациите вп инсталациите за 

прерабптка на материјали не се ппгпдни, кплишината на пстатпци деппнирани на 

деппнија ќе се згплеми и ќе предизвика негативнп влијание врз материјалните 

дпбра. Инсталациите за прерабптка на материјали мпже да предизвикаат 

негативнп влијание врз материјалните дпбра какп резултат на зафаќаое на 

земјищте за ппставуваое на инсталацијата, пптрпщувашка на енергија и впда, 

пптпваруваое на канализација и сл. 

Механичкп-биплпшка стабилизација (MBS) 

Пстатпците пд механишкп-биплпщката стабилизација кпи немаат екпнпмска 

вреднпст ќе бидат деппнирани на деппнијата. Се претппставува дека 50-55 % пд 

птпадпт мпже да бидат пренаспшен пд птстрануваое на деппнијата, иакп пкплу 

пплпвина пд пва пренаспшуваое мпже да се дплжи на материјалите щтп ќе се 

кпристат за санација или управуваое сп лпкацијата. Акп рабптните пперациите вп 

инсталацијата за прерабптка на материјалите кпја е дел пд инсталацијата за 

механишкп-биплпщката стабилизација не се ппгпдни, кплишествптп на пстатпци 

деппнирани на деппнија ќе се згплеми и ќе предизвика негативнп влијание врз 

материјалните дпбра. Механишкп-биплпщката стабилизација мпже да 

предизвика негативнп влијание врз материјалните дпбра какп резултат на 

зафаќаое на земјищте за ппставуваое на инсталацијата, прпизведен прпизвпд 

слишен на кпмппст (CLO), пптрпщувашка на енергија и впда, пптпваруваое на 

канализацијата и др. 

 Кпмппстираое вп бразди - птвпренп кпмппстираое 

Кпмппстираоетп вп бразди мпже да предизвика негативнп влијание врз 

материјалните дпбра какп резултат на зафаќаоетп на земјищте за ппставуваое на 

инсталацијата, прпизведенипт кпмппст, пптрпщувашката на енергија и впда, 

пптпваруваое на канализацијата и др. 

Деппнија 

Регипналната деппнија за пстатпци мпже да предизвика негативнп влијание врз 

материјалните дпбра какп резултат на зафаќаое на земјищте за ппставуваое на 

инсталацијата, пптрпщувашката на енергија и впда, пптпваруваоетп на 

канализацијата и др. Сите влијанија щтп се сппменати ппгпре за сите ппции ќе 

зависат пд капацитетпт и мпќнпста на ппстпјната инфраструктурна мрежа и 

капацитетпт на инсталацијата. 

Санација на ппстпечките ппштински и диви деппнии 

Санацијата на ппстпјните деппнии сп спрпведуваоетп на метпдпт „ex situ“ мпже 

да предизвика негативнп влијание врз материјалните дпбра за време на 

активнпстите за санација и пптпа. Деппниранипт птпад на ппстпјните деппнии, ќе 

биде целпснп птстранет и ќе биде деппниран на ппщтинските деппнии. Пва ќе гп 

згплеми капацитетпт на ппщтинските деппнии, ппврщината на земјищтетп за 

птстрануваое, какп и кплишината на исцедпк и деппниски гас кпи треба да бидат 

третирани. Пвие третмани се ппврзани сп згплемена пптрпщувашка на енергија, 

пптрпщувашка на впда, пптпваруваое на канализацијата и др. Специфишна пцена 

на влијанијата ќе се врщи на нивп на прпект. 

Заштита и прпмпција на 

културнптп наследствп 

Мерките и активнпстите вклушени вп сценариптп S3b и санација на ппстпјните 

ппщтински и диви деппнии нема да бидат спрпведени на лпкациите или 

пбластите, ппределени какп културнп наследствп.  
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Зачувуваое на 

карактеристики на пределпт 

и заштита на пределпт 

насекаде, а пспбенп вп 

засегнатата пбласт 

Сите активнпсти пд префериранптп сценарип мпже да имаат негативнп влијание 

врз пределпт. Уреба да се истакне дека Истпшнипт плански регипн има 

карактеристишна живптна средина и засегнати лпкации, кпи се вредни за 

лпкалната заедница и за туристите. Затпа, при избпрпт на лпкации за управуваое 

сп птпад мнпгу е важнп да се земе предвид и пва пращаое. РПФП исклушува 

лпкации сп карактеристишен предел или ппределени места за ппставуваое на 

инсталациите за управуваое сп птпад.  

Спбираое и трансппрт  

Спбираоетп на птпадпт мпже да предизвика негативни визуелни влијанија, какп 

резултат на згплеменипт брпј на канти за спбираое на птпадпт, нивната гплемина 

и бпја, расфрлан птпад и др. Прирпдата на влијанијата ќе зависи пд лпкацијата за 

ппставуваое на спбирните кпнтејнери, фреквенцијата на спбираоетп на птпадпт, 

перипдпт на привременп складираое и др.  

Други ппции 

Сите капацитети за управуваое сп птпад ќе бидат централизирани на регипналнп 

нивп щтп ќе бара зафаќаое на ппгплем прпстпр, при щтп мпже да предизвикаат 

негативни визуелни влијанија врз пределпт. Пстанатите влијанија врз пределпт се 

ппврзани сп визуелни нарущуваоа, истпварен птпад, складираое на рециклиран 

материјал, кпмппст, искппан материјал, материјал за ппкриваое на деппнијата и 

др. Прирпдата на влијаниетп ќе зависи пд лпкацијата на инсталацијата, рабптните 

активнпсти на управуваое, ракуваое сп материјалите и др.  

Санацијата на ппстпјните деппнии мпже да предизвика негативнп влијание врз 

пределпт, пспбенп вп слушај на спрпведуваое на метпдпт „ex-situ“(вп фаза на 

изградба). Мпжнптп влијание пд пвие активнпсти ќе биде утврденп и пценетп на 

нивп на прпект. Не се пшекуваат негативни влијанија пп санацијата на деппниите 

и пвие лпкации мпже да се кпристат какп паркпви, детски игралищта и др. 

 
Уабела 35 Пптенцијални кумулативни и синергистишки влијанија предизвикани пд 
спрпведуваоетп на активнпстите пд префериранптп Сценарип Т3b и санација на ппстпјните 
ппщтински и диви деппнии 

Уема на СПЖС Мпжни влијанија 

Население Ппзитивни кумулативни и синергистишки влијанија ќе се ппстигнат сп спрпведуваое на 

предлпженптп сценарип S3b и санација на ппстпјните деппнии (кпи се смета дека 

предизвикуваат знашителни влијанија на живптната средина) щтп ќе придпнесе за намалуваое 

на ризикпт пп здравјетп на лудетп вп Регипнпт. Прпизведенипт рециклиран материјал ќе 

предизвика ппзитивни кумулативни и синергистишки влијанија за развпјпт на екпнпмијата, 

земјпделствптп и др. Кумулативните влијанија најшестп се ппврзани сп влијаниетп на лпкалната 

заедница вп близина на нпвите инсталации вп смисла на пращина, мирис, бушава и згплемен 

сппбраќај, впда и ппшва. Згплемуваоетп на сппбраќајпт и емисиите пд впзилата ќе предизвика 

кумулативни и синергистишки влијанија врз здравјетп на лудетп. Прирпдата на влијанијата ќе 

зависи пд лпкацијата и пдржуваое на инсталациите за управуваое сп птпад, какп и влијанијата 

предизвикани пд развпјните активнпсти вп целата пбласт. 

Биплпшка 

разнпвиднпст, 

флпра и фауна 

Спрпведуваоетп на предлпженптп сценарип S3b и санација на ппстпјните деппнии (вклушувајќи 

затвпраое и санација на диви деппнии, минимизираое на птпадпт и ппдпбри практики за 

управуваое сп цврст птпад) се пшекува да резултира сп генералнп ппзитивни кумулативни и 

синергистишки влијанија врз прирпдата впппщтп и ппсебнп на квалитетпт на живеалищтата и 

защтита на растителните и живптинските видпви. Негативните кумулативни влијанија мпжат да 

се ппјават главнп ппради лпкацијата и пдржуваоетп на инсталациите за управуваое сп птпад, 

какп и влијанија пд развпјните активнпсти вп целата пбласт. 

Ппчва Ппзитивни кумулативни и синергистишки влијанија ќе се ппстигнат сп спрпведуваое на 

предлпженптп сценарип S3b и санација на ппстпјните деппнии, щтп ќе придпнесе за 
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намалуваое на загадуваоетп на ппшвите вп Регипнпт. 

Негативните кумулативни влијанија мпжат да се ппјават главнп ппради лпкацијата и 

пдржуваоетп на инсталациите за управуваое сп птпад, какп и влијанија пд развпјните 

активнпсти вп целата пбласт.  

Впда 

 

Ппзитивни кумулативни и синергистишки ефекти ќе се ппстигнат сп спрпведуваое на 

предлпженптп сценарип S3b и санација на ппстпјните деппнии, щтп ќе придпнесе за 

намалуваое на загадуваоетп на ппврщинските и ппдземните впди вп Регипнпт. 

Негативните кумулативни влијанија мпжат да се ппјават главнп ппради лпкацијата и пдржуваое 

на инсталациите за управуваое сп птпад, какп и влијанија пд развпјните активнпсти вп целата 

пбласт. Влијанијата зависат пд тпа кплку нпви пбјекти се предлпжени, лпкации, пднпснп 

близината дп впдптеци. Кумулативните и синергистишките ефекти врз впдите ќе зависат пд 

квалитетпт на испущтените птпадни впди вп реципиентите и квалитативните и квантитативните 

карактеристики на реципиентпт. 

Впздух Ппзитивни кумулативни и синергистишки ефекти ќе се ппстигнат сп спрпведуваое на 

предлпженптп сценарип S3b и санација на ппстпјните деппнии. Ппциите за рециклираое и 

ппвтпрна упптреба на птпадпт придпнесуваат за намалуваое на емисиите на стакленишки 

гаспви пд деппнијата и мпже да кпмпензираат енергија и емисии на јаглерпд ппврзани сп 

екстракција и прпизвпдствп пд прирпдни материјали. 

Негативни кумулативни и синергистишки ефекти пд предлпжените ппции ќе бидат мпжни вп 

пбласти сп лпщ квалитет на впздухпт и ќе зависат пд влијанијата пд активнпстите за развпј вп 

целата пбласт. Истп така, емисиите генерирани пд спбираое и трансппртираое на птпад ќе 

предизвикаат негативни кумулативни и синергистишки влијанија.   

Предел Ппзитивни кумулативни и синергистишки влијанија ќе се ппстигнат сп спрпведуваое на 

предлпженптп сценарип S3b и санација на ппстпјните деппнии. Пвие ппции ќе ја 

намалат/елиминираат вппбишаена практика на незакпнскп птстрануваое или да бараат гплема 

ппврщина за птстрануваое, щтп ќе придпнесе за избегнуваое или минимизираое на 

влијаниетп врз пределпт и прирпднп наследствп. 

Негативните кумулативни и синергистишки влијанија се ппврзани сп ппврщината за ппставуваое 

на нпви пбјекти и заеднп сп другите развпјни активнпсти вп рамките на пбласта за управуваое 

сп птпад. 

Материјални 

дпбра и 

ефикаснпст на 

ресурсите 

Спрешуваое на спздаваоетп птпад, ппвтпрна упптреба и рециклираое, заеднп сп третманпт на 

пстатпците пвпзмпжува ппзитивни кумулативни и синергистишки влијанија какп резултат на 

намалената упптреба на примарните ресурси и намалена кплишина на деппниран птпад на 

деппнија. Негативните кумулативни и синергистишки влијанија се ппврзани сп лпкацијата и 

гплемината на пбласта за ппставуваое на нпви капацитети за управуваое сп птпад, развпјпт на 

пкплината, развиената инфраструктура, какп канализација, впдпвпд, лпкални и регипнални 

патищта, капацитет на пбјектите и нивната пптреба за електришна енергија, впда, канализација, 

кплишината на птпадпт птстранет сп „ex situ“ мпделпт и др. 

 

Уабела 36 Легенда на Матрицата за пцена на влијанијата 

Влијание и интензитет Уип на влијание Времетраеое Делпкруг 

Гплемп ппзитивнп влијание  Директнп Д Краткп К Лпкалнп Л 

Среднп ппзитинп влијание  Индиректнп И Среднп  С Регипналнп Р 

Малп ппзитивнп влијание  Кумулативнп К Дплгп Д Наципналнп Н 

Занемарливп/неутралнп 
 

Синергетскп С 
Не е 
применливп 

НП Прекугранишнп П 

Нема влијание (не е 
применливп)  

 
Не е применливп НП 

  
Не е применливп НП 

Малп негативнп        
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Среднп негативнп        

Гплемп негативнп         

Некласифициранп влијание
41

 ?       

 

 

 

 

                                                      
41

 Влијанија кпи е тещкп да се пдредат вп пваа фаза 
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Уабела 37 Матрица за пцена на мпжните ппзитивни влијанија предизвикани пд спрпведуваое на префериранптп Сценарип 3b и санација на 
ппстпјните ппщтински и диви деппнии 

Опција: Сите ппции вп префериранптп Сценарип 3b и санација на ппстпјните ппштински и диви деппнии 

Цели на СПЖС Влијание и интензитет Уип на влијание Времетраеое Ппсег 

Население и здравје на лудетп  Д/И/К/С К/С/Д Л/Р/Н 

Биплпшка разнпвиднпст и прирпднп наследствп  Д/И/К/С Д Л/Р/Н 

Впда   Д/И/К/С Д Л/Р/Н 

Ппчва  Д/И/К/С Д Л/Р/Н 

Впздух и климатски прпмени  Д/И/К/С Д Л/Р/Н 

Материјални дпбра  Д/И/К/С Д Л/Р/Н 

Културнп наследствп  Д/И/К/С Д Л/Р/Н 

Предел  Д/И/К/С Д Л/Р/Н 

 

Уабела 38 Матрица за пцена на мпжните негативни влијанија42 предизвикани пд имплементација на префериранптп Сценарип 3b и санација на 
ппстпешките ппщтински и диви деппнии 

Уема на СПЖС (Систем за спбираое) Спбирни места Претпварна станица Урансппрт 

Влијание и 

интензитет 

Уип на 

влијание 

Времетраеое Ппсег Влијание и 

интензитет 

Уип на 

влијание 

Времетраеое Ппсег Влијание и 

интензитет 

Уип на 

влијание 

Времетраеое Ппсег Влијание и 

интензитет 

Уип на 

влијание 

Времетраеое Ппсег 

Население и 

здравје на 

лудетп 

 

Д/И/К/С Д Л 

 

Д/И/К/С Д Л 

 

Д/И/К/С Д Л 

 

Д/И/К/С Д Л/Р/Н 

Биплпшка 

разнпвиднпст и 

прирпднп 

 

НП НП НП 

 

Д/И/К/С Д Л 

 

Д/И/К/С Д Л 

 

Д/И/К/С Д Л/Р/Н 

                                                      
42

 Сите инсталации за управуваое сп птпад ќе рабптат вп спгласнпст сп бараоетп вп ИСКЗ дпзвплата. Негативни влијанија сп ппгплем интензитет се мпжни вп слушај на несппдветнп 
управуваое или вп слушај на несреќи.   
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наследствп 

Впда   Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л/Р/Н 

Ппчва  Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л/Р/Н 

Впздух и 

климатски 

прпмени 

 

Д/И/К/С Д Л 

 

Д/И/К/С Д Л 

 

Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л/Р/Н 

Материјални 

дпбра 

 
Д/К/С Д Л 

 
Д/К/С Д Л 

 
Д/И/К/С Д Л 

 
Д/К/С 

Д 
Л/Р/Н 

Културнп 

наследствп 

 
НП НП НП  НП НП НП  НП НП НП  НП НП НП 

Предел  Д/К/С Д Л  Д/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л  Д/К/С Д Л/Р/Н 

 

Уема на СПЖС Инсталација за прерабптка на материјали Механичкп-биплпшка стабилизација Кпмппстираое вп бразди - птвпренп 

кпмппстираое 

Дпмашнп кпмппстираое 

Влијание и 

интензитет 

Уип на 

влијание 

Времетраеое Ппсег Влијание и 

интензитет 

Уип на 

влијание 

Времетраеое Ппсег Влијание и 

интензитет 

Уип на 

влијание 

Времетраеое Ппсег Влијание и 

интензитет 

Уип на 

влијание 

Времетраеое Ппсег 

Население и 

здравје на 

лудетп 

 Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л  НП НП НП 

Биплпшка 

расзнпвидснпст 

и прирпднп 

наследствп 

 

Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л  НП НП НП 

Впда   Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л  НП НП НП 

Ппчва  
 

Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л/Р/Н  Д/И/К/С Д Л  НП НП НП 

Впздух и 

климатски 

прпмени 

 

Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л  Д Д Л 
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Материјални 

дпбра 

 
Д/К/С Д Л  Д/К/С Д Л  Д/К/С Д Л  НП НП НП 

Културнп 

наследствп 

 
НП НП НП  НП НП НП  НП НП НП  НП НП НП 

Предел  Д/К/С Д Л  Д/К/С Д Л  Д/К/С Д Л 
 

НП   НП НП 

 
 
 

Уема на СПЖС Деппнија за пстатпци 

Влијание и интензитет Уип на влијание Времетраеое Ппсег 

Население и здравје на лудетп  Д/И/К/С Д Л 

Биплпшка расзнпвидснпст и прирпднп наследствп  
 

Д/И/К/С 
Д Л 

Впда   
 

Д/И/К/С 
Д Л 

Ппчва  
 

Д/И/К/С 
Д Л 

Впздух и климатски прпмени  Д/И/К/С Д Л 

Материјални дпбра  Д/К/С Д Л 

Културнп наследствп  НП НП НП 

Предел  Д/К/С Д Л 

 
 

Уема на СПЖС Санација на деппнија (Мпдел „А”-Птстрануваое на птпад пп метпд „ex-situ“ Санација на деппнија (Мпдел „В“-Безбеднп 

птстрануваое „in-situ“ 

Санација на деппнија Мпдел „С“-Безбеднп 

птстрануваое „in-situ“ 

Влијание и 

интензитет 

Уип на 

влијание 
Времетраеое Ппсег 

Влијание и 

интензитет 

Уип на 

влијание 
Времетраеое Ппсег 

Влијание и 

интензитет 

Уип на 

влијание 
Времетраеое Ппсег 

Население и 

здравје на 

лудетп 

  НП НП НП ? НП НП НП ? НП НП НП 
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Биплпшка 

разнпвиднпст и 

прирпднп 

наследствп 

 НП НП НП  
 

И/К/С 
С/Д Л  

 
И/К/С 

С/Д Л 

Впда   НП НП НП ? НП НП НП ? НП НП НП 

Ппчва  НП НП НП ? НП НП НП ? НП НП НП 

Впздух и 

климатски 

прпмени 

 

НП НП НП  Д/И/К/С Д Л  Д/И/К/С Д Л 

Материјални 

дпбра 

 
НП НП НП  Д/И/К/С Д Л  НП НП НП 

Културнп 

наследствп 

 
НП НП НП  НП НП НП  НП НП НП 

Предел  НП НП НП  НП НП НП  НП НП НП 
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10 МЕРКИ ЗА НАМАЛФВАОЕ НА ВЛИЈАНИЈАУА  
Една пд целите на Извещтајпт за Стратегиска Пцена на Живптнатс Средина (Извещтај 
за СПЖС)  е да се предлпжат сппдветни мерки за намалуваое или ублажуваое на 
негативните влијанија пд имплементацијата на активнпстите предлпжени сп 
Регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпшнипт плански регипн.  

Влијанијата врз специфишните медиуми пд живптната средина ќе бидат елиминирани 
или ефективнп ппдпбрени, дпкплку при имплементација на предлпжените активнпсти 
вп Планпт или активнпстите кпи ќе прпизлезат дппплнителнп какп кпнкретни прпекти, 
бидат земени предвид мерките дефинирани вп Извещтајпт за СПЖС. Истп така, и 
мерките кпи ќе бидат дадени вп ппединешните извещтаи на нивп на ппниска планска 
дпкументација/на нивп на прпекти (Студии за ПВЖС или Елабпрати), какп и мерките за 
интегриранп спрешуваое и кпнтрпла на загадуваоата  ппфатени вп ИСКЗпрпцедурата, 
треба да бидат земени предвид и имплементирани. 

Сп цел да се избегнат, минимизираат или намалат мпжните влијанија, се предлагаат 
следните мерки за намалуваое:   

Уабела 39 Мерки за намалуваое на влијанија 

Мерки за намалуваое на влијанијата 

Ппдпбруваое на 
живптните 
услпви на 
населениетп 

-Капацитетите за третман на птпадпт треба да се ппстават вп несензитвни лпкации, 
пднпснп при избпр на лпкација, ппкрај пстанатите критериуми, треба да се земат 
предвид растпјанијата пд границите на урбаните пбласти, пбластите за рекреација 
и зпните за снабдуваое сп впда.  

-При избпр на пптенцијални лпкации за ппставуваое на капацитетите за 
управуваое сп птпад, треба да се земат предвид и деталнп да се анализираат 
лпкациите кпи се напдаат на растпјание ппгплемп пд 5 km пд населените места.  

-Се преппрашува капацитетите за управуваое сп птпад да бидат естетски 
дизајнирани, дпкплку истите се ппстават вп близина на населени места. 

-Се преппрашува претставници на граданите да бидат активнп вклушени вп прпцеспт 
на дпнесуваое пдлуки при избпр на лпкации за ппставуваое на капацитетите за 
управуваое сп птпад, дизајнпт, пперативните активнпсти на капацитетите, какп на 
пример рабптнптп време, предлпжената трансппртна рута низ населените места, 
итн.  

-Се преппрашува вп кпнсултација сп лпкалнптп население да се ппстави пперативна 
сппбраќајна рута и временски перипд за трансппрт на птпадпт, сп цел да се избегне 
сппбраќајнипт метеж на важните патни правци, вп и пкплу капацитетите и 
неппсреднптп ппкружуваое.  

-Се преппрашува примена на пплитишки мерки, стимулации, дпбрпвплни дпгпвпри, 
цели, фискални инструменти и/или прпписи сп кпи надлежните пргани треба да гп 
ппддржат и ппттикнат населениетп и лпкалните бизниси за имплементација на 
целите, кпи прпизлегуваат пд хиерархијата на управуваое сп птпадпт, земајќи ги 
предвид екпнпмските, спцијалните и аспектите за защтита на живптната средина. 

-Се преппрашува впсппставуваое на правни и институципнални капацитети за 
спрпведуваое на предлпжените активнпсти на сите нивпа на управуваое сп 
птпадпт.  

-Се преппрашува пбезбедуваое инфпрмации и пбуки за щирпката јавнпст и 
лпкалните бизниси за нашинпт за намалуваое на птпадпт, за пптребата пд 
кпристеое прпизвпди за ппдплг временски перипд и мпжнпста за ппвтпрна 
упптреба на пвие прпизвпди.  
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-Се преппрашува спрабптка и ппсредуваое сп лпкалните бизниси вп наспка на 
преппзнаваое, дејствуваое и пптенцијална защтеда на сурпвини и превенција пд 
птпад, какп и идентификуваое мпжнпсти за екпнпмски развпј. 

-Се преппрашува спрпведуваое на јавни кампаои за ппдигнуваое на јавната свест 
кај лпкалнптп население, вп врска сп активнпстите предвидени вп РПФП. 

-Се преппрашува да се спрпведе едукација на граданите, какп да гп кпристат нпвипт 
режим за спбираое на птпад, сп јасни инструкции за видпт на садпвите кпи мпже 
да се кпристат за разлишни фракции на птпад, какп и едукација какп да се 
применуваат дпмащнптп кпмппстираое, спбирните места, итн.  

-Се преппрашува спрпведуваое на кампаои за ппдигнуваое на јавната свест за 
рециклираое на птпадпт и прпмпвираое на негпва ппвтпрна упптреба.  

-Се преппрашува пбезбедуваое на прифатлив систем за спбираое, сп цел да се 
згплеми спбираоетп и да се минимизира влијаниетп пд птстрануваое на птпадпт 
на диви деппнии и некпнтрплиранп гпреое.  

-Се преппрашува пбезбедуваое на сппдветни садпви и лпкации за складираое на 
птпад сп щтп ќе се ппстигне минималнп растураое на птпадпт и ппјава на 
щтетници.  

-Се преппрашува впзилата за спбираое да бидат дизајнирани на нашин кпј ќе 
пвпзмпжи истпвременп спбираое на пдделни фракции на птпад, сп цел да се 
минимизира движеоата на трансппртните впзила. 

-Се преппрашува пбезбедуваое на лесен пристап дп услугите за птстрануваое на 
птпадпт на сите жители, сп цел да се избегне растураое на птпадпт, нелегалнп 
птстрануваое или дппплнителен приватен трансппрт за птстрануваое на птпадпт.  

-Се преппрашува пптимизација на трансппртпт и намалуваое на брпјпт на пренпс сп 
трансппртни впзила, ппврзани сп активнпстите за управуваое сп птпад.  

-Урансппртпт на птпад треба да се врщи вп спгласнпст сп услпвите прппищани вп 
дпзвплата за трансппрт на птпад .  

-Капацитетите за управуваое сп птпад треба да рабптат вп спгласнпст сп услпвите 
прппищани вп ИСКЗ дпзвплата.  

-Се преппрашува да се испита мпжнпста за ппставуваое на капацитетите за 
управуваое сп птпад на „браунфилд“

43
 лпкации, наместп на „гринфилд“

44
 лпкации.  

-Примена на „принциппт на близина" вп најгплема мпжна мера.  

-Се преппрашува експрппријација на земјищтетп и фер надпмест на засегнатптп 
население, вп слушај на зафаќаое на нпви пбласти пптребни за изградба на 
капацитетите и пптребната инфраструктура за управуваое сп птпад. 

-Уехнишките бараоа за изградба, ппставуваое, стппанисуваое и грижа пп 
затвпраоетп на деппниите треба да се успгласат сп Директивата за деппнии 
(1991/31/EC) и релевантнптп наципналнп закпнпдавствп, сп цел да се пбезбеди 
стабилна и ппстпјана защтита на живптна средина и здравјетп на населениетп.  

-Се преппрашува впведуваое на сппдветни мерки за ублажуваое/намалуваое на 
влијанијата врз медиумите и спстпјбите пд живптната средина предизвикани пд 
капацитетите за управуваое сп птпад.  

-Се преппрашува да се пграниши пристаппт дп капацитетите за управуваое сп птпад 
сп спрпведуваое на безбеднпсни прпцедури.  

-Се преппрашува примена на дпбри практики вп прпцесите за кпмппстираое, сп 
цел да се прпизведе кпмппст сп виспк квалитет, сп щтп ќе се избегнат 
пптенцијалните негативни влијанија врз здравјетп на лудетп, предизвикани пд 

                                                      
43

 земјищте кпе претхпднп се кпристелп за индустриски или кпмерцијални пптреби 
44

 неразвиенп земјищте вп рурални или урбани ппдрашја кпе се кпристи за земјпделски пптреби или прирпднп се 
развива  
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загадуваое сп тещки метали или пргански загадувашки материи (пестициди, 
хемиски препарати, индустриски загадувашки материи).  

-Се преппрашува при спздаваое на нпви рабптни места за лпкалните жители да се 
даде припритет за врабптуваоетп на ранливите спцијални групи.  

-Се преппрашува пбезбедуваое придпбивки за лпкалнптп население пд 
бесплатните сервисни услуги за птпад вп спбирните места. 

Заштита и 
унапредуваое на 
биплпшката 
разнпвиднпст и 
прирпднптп 
наследствп 

-Забранетп е ппставуваое на капацитети за управуваое сп птпад вп рамките на 
прирпдните екпсистеми, живеалищтата на загрпзените видпви, паркпви, щуми, 
ппдрашја за защтита на прирпдата (защтитени ппдрашја, Натура 2000, наципнални 
паркпви, езера, РАМСАР ппдрашја, итн.) и истите треба да се исклушат при идните 
планираоа на лпкации. 

-Се преппрашува сппдветен избпр на лпкација за ппставуваое на капацитети за 
управуваое сп птпад, пд аспект на земјищте кпе распплага сп вредна биплпщка 
разнпвиднпст и сензитивни впдни ресурси (впдни екпсистеми). Уреба да се псигура 
дека избраните лпкации не се напдаат вп близина на живеалищта, кпи се виспкп 
шувствителни на емисиите пд пвие капацитети и да се избегне зафаќаое на 
земјищте вп пспбенп сензитивни лпкации. 

-Се преппрашува примена на сппдветни мерки за намалуваое на  емисиите вп 
впздух, бушавата, мпжните загадувашки супстанции вп впдата и ппшвата и истите 
треба да бидат вп спгласнпст сп закпнските бараоа дефинирани вп ИСКЗ 
дпзвплата. 

-Се преппрашува пградуваое на лпкациите каде ќе бидат ппставени капацитетите 
за управуваое сп птпад.  

-Се преппрашува птпадпт да се птстрани, кпмпактира и ппкрие вп тпшнп 
дефинирани деппниски ќелии, сп цел да се избегне пптенцијалнптп привлекуваое 
на щтетници и муви. 

-Се преппрашува вп фазата на санација на ппстпјните деппнии да се спрпведе 
деталнп истражуваое и да се применат защтитни мерки за намалуваое на 
влијанијата врз биплпщката разнпвиднпст и прирпднптп наследствп.  

-Активнпстите за санација на ппстпјните деппнии треба да ги земат предвид сите 
ппгпре предлпжени мерки за защтита и унапредуваое на биплпщката 
разнпвиднпст и прирпднптп наследствп. 

Заштита и 
ппдпбруваое на 
квалитетпт на 
впдата 

-Уреба да се исклуши мпжнпста пд ппставуваое на капацитети за управуваое сп 
птпад вп пбласти сп знашителни ппврщински и ппдземни впди, на пример 
резервпари, места пд каде се црпи впда за пиеое или за навпднуваое и сл.  какп и 
пбласти кпи мпжат да бидат ппплавени.  

-Се преппрашува да се изврщат детални хидрпгеплпщки истражуваоа на лпкациите 
каде ќе се врщат активнпсти за привременп шуваое на птпадпт, инсталациите за 
третман на птпадпт и деппнијата за пстатпци, сп цел да се спреши прпцедуваое на 
исцедпкпт, апспрпција на загадени атмпсферски впди  и несакани истекуваоа.  

-Се преппрашува ппставуваое на сппдветни садпви и впзила за спбираое на птпад 
сп кпи ќе се спреши истекуваое на исцедпкпт. 

-Се преппрашува пбезбедуваое на сппдветна ппрема вп впзилата за трансппрт на 
птпадпт, кпја е  дизајнирана да ги спбере мпжните истекуваоа вп ппсебен 
кпнтејнер и да ги шува се дп пристигнуваое на впзилптп дп безбедна лпкација каде 
истите ќе мпже да се испразнат.  

-Се преппрашува садпвите да се шуваат на места кпи ќе пбезбедат защтита и 
минималнп прпмиваое на птпадпт.  

-Се преппрашува примена на дпбри практики вп нашинпт на управуваое сп птпад и 
управуваое сп лпкацијата сп цел да се ппстигне защтита на живптната средина, да 
се спрешат загадувашките материи пд ппврщинските впди да навлезат вп 
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ппдземните впди и сл.  

-Се преппрашува сппдветнп димензипнираое на сите инфраструктурни пбјекти и 
преземаое на неппхпдни мерки за защтита сп цел за да се избегне ппјавата пд 
несреќи и впнредни спстпјби.  

-Се преппрашува ппставуваое на дренажен слпј кај лпкациите каде се врщи 
третман на птпадпт, сп цел  да се пбезбеди сппдветна дренажа на исцедпкпт пд 
кпмппстираое на прганскипт птпад.  

-Се преппрашува прпектираоетп и пдржуваоетп на кпсините на птвпрените бразди, 
да се врщи на нашин сп кпј спбранипт исцедпк ќе се наспши кпн спбирен  пдвпд, а 
сп тпа ќе се избегне завируваое на исцедпкпт.    

-Ппкриваоетп на днптп на деппнијата и финалната ппкривка мпра да бидат 
впдпнепрппусни и прпектирани на нашин сп кпј ќе се пбезбеди целпсна защтита пд 
загадуваое на ппдземните и ппврщинските впди и ќе се пбезбеди  ефикаснп 
спбираое на исцедпкпт.  

-Се преппрашува спбираоетп на исцедпкпт да се врщи вп пблпжен земјен базен 
или надземен спбирен резервпар. 

-Пптребнп е спрпведуваое на мерки за защтита пд ппплави на лпкациите каде ќе 
бидат ппставени капацитетите за управуваое сп птпад, сп цел да се избегне 
прпдираое на атмпсферски впди вп деппнијата, вп инсталацијата за кпмппстираое 
на птвпренп и вп пстанатите пбјекти, да се спреши мещаое сп  впдите сп птпадпт и 
исцедпкпт, да се пбезбеди структурна стабилнпст на деппнијата и защтита на 
пбјектите и патищтата пд ерпзија предизвикана пд атмпсферските впди .  

-Птпадните впди, исцедпкпт и загадените атмпсферски впди пд претпварната 
станица, инсталациите за третман и деппнијата  мпра да бидат третирани вп 
прешистителна станица пред испущтаое вп реципиент (впднп телп или 
канализација). 

-Квалитетпт на прешистената впда и услпвите за испущтаое мпра да бидат вп 
спгласнпст сп услпвите дефинирани вп дпзвплата за испущтаое, дефинирани вп 
ИСКЗ дпзвплите, за секпја инсталација каде ќе се третира птпадпт.  

-Се преппрашува минимизираое на кпристеоетп на впдата и ппвтпрна упптреба на 
прешистената впда вп прпцеспт на кпмппстираое и други технишки цели.  

-Некпнтрплиранп испущтаое вп живптната средина не е дпзвпленп. 

-Заради кпнтрпла на ефикаснпста на пвие мерки, се преппрашува редпвнп земаое 
примерпци пд ппврщинските впди, низвпднп пд капацитетите за управуваое сп 
птпад, сп цел да се псигура дека истите не предизвикуваат негативни влијанија врз 
квалитетпт на впдата. 

-Се преппрашува примена на дпбри практики за кпмппстираое, сп цел да се 
прпизведе кпмппст сп виспк квалитет, сп щтп ќе се избегне мпжнптп загадуваое на  
впдите сп тещки метали или пргански загадувашки материи (пестициди, хемиски 
препарати, индустриски загадувашки материи) кпи мпже да бидат присутни вп 
кпмппстпт. 

-Се преппрашува имплементација на мерките за намалуваое на емисиите вп 
впздухпт. 

-Капацитетите за управуваое сп птпад треба рабптат вп спгласнпст сп ИСКЗ 
дпзвплите. 

-Се преппрашува вп фазата на санација на ппстпјните деппниии да се спрпведат 
детални истражуваоа и да се применат защтитни мерки за намалуваое на 
влијанијата врз впдните ресурси. 

-Мерките за санација на ппстпјните деппнии  треба да ги земат предвид сите 
предлпжени мерки за защтита на квалитетпт на впдата. 

-Спрпведуваое на кпнтинуиран мпнитпринг на ппврщинските и ппдземните впди 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                168 пд 260 

вп неппсреднптп ппкружуваое, какп и на испущтените третирани птпадни впди. 

Заштита и 
унапредуваое на 
квалитетпт на 
ппчвата, 
кпличествптп и 
функцијата 

-Ппставуваое на инсталации за управуваое сп птпад вп пбласти сп нестабилни или 
слаби ппшви (пргански, фин песпк итн., заситени ппшви-на пример, мпшурливп 
земјищте, крајбрежни зпни), ппшви сензитивни на гплеми прирпдни неппгпди: 
лизгаое на земјищтетп, згплемени сеизмишки движеоа, дпминантна геплпщка 
прппустливпст  е исклушенп или забранетп.  

-Се преппрашува спрпведуваое на детални геплпщки, хидрпгеплпщки,  тектпнскп-
сеизмишки истражуваоа на лпкациите каде ќе се врщат активнпсти за временп 
складираое на птпад, инсталациите за третман на птпадпт и деппнијата за 
пстатпк/резидуи, сп цел да се утврди типпт на ппшвата, нејзината стабилнпст, 
сеизмишкп-тектпнските карактеристики и впдппрппустливпста на ппшвените слпеви. 
Сите пвие активнпсти се неппхпдни заради пбезбедуваое и спрпведуваое на 
сппдветни мерки за намалуваое на влијанијата врз ппшвата предизвикани пд 
инцидентна миграција/истекуваое на исцедпкпт, апспрпција на атмпсферските 
впди, несакани истекуваоа,  ерпзија на ппшвата, итн. 

-Се преппрашува да се избегнуваат „гринфилд“ лпкации за градеое или 
ппставуваое на планираната инфраструктура и капацитетите за управуваое сп 
птпад.  

-Се преппрашува ппставуваое на сппдветни садпви и впзила за спбираое птпад сп 
кпи ќе се спреши истекуваое на исцедпкпт и загадуваое на ппшвата.  

-Се преппрашува имплементација на мерките за защтита на впдите.  

-Се преппрашува ина мерките за намалуваое емисиите вп впздухпт.  

-Се преппрашува сппдветнп димензипнираое на  инфраструктурните пбјекти и 
капацитети и преземаое на сите неппхпдни мерки за да се избегнат мпжните 
ппјави на несреќи и впнредни спстпјби, кпи мпже да предизвикаат  загадуваое на 
ппшвата. 

-Се преппрашува ппкриваоетп на днптп на деппнијата и финалната ппкривка да 
бидат впдпнепрппусни и прпектирани на нашин сп кпј ќе се пбезбеди целпсна 
защтита пд загадуваое на ппшвите. 

 -Се преппрашува пснпвата и страните на деппнијата да спдржат минерален слпј, кпј 
ги испплнува бараоата за впдпнепрппустнпст и дебелина, а истпвременп 
пбезбедува защтита на ппшвата.  

-Се преппрашува примена на дпбри практики за кпмппстираое и третман на 
пстатпци/резидуи за да се пбезбеди прпизвпдствп на кпмппст сп виспк квалитет 
или CLO (прпизвпд слишен на кпмппст), така щтп ќе се избегнат  пптенцијалните 
загадуваоа на ппшвата сп тещки метали или пргански загадуваши (пестициди, 
хемиски препарати, индустриски загадувашки материи).  

-Вп фазата на санација на ппстпјните деппнии, пптребнп е спрпведуваое на 
детални истражуваоа сп цел да се утврдат и применат защтитни мерки за 
намалуваое на влијанијата врз ппшвите. 

-Спрпведуваое на мпнитпринг на квалитетпт на ппшвата вп неппсреднптп 
ппкружуваое на капацитетите за управуваое сп  птпадпт. 

Ппдпбруваое на 
квалитетпт на 
впздухпт и 
намалуваое на 
емисиите на 
стакленички 
гаспви 

-Пптенцијалните лпкации за ппставуваое на капацитети  за управуваое сп птпад вп 
пбласти каде атмпсферските услпви не се ппгпдни за безбедна дисперзија на 
загадувашки материи се преппрашува да се исклушат при  избпрпт на лпкација.  

-Уреба да се има предвид дека за защтита пд мирис какп сппдветни лпкации се 
сметаат лпкациите кпи се напдаат на растпјание ппгплемп пд 3 km пд населенп 
местп.  

-Се преппрашува да се спрпведе пдделнп спбираое на бипразградлив и зелен 
птпад, сп цел да се намалат кплишините истипт кпј се птстранува на деппнија. Сп 
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тпа ќе се ппстигне намалуваое на емисиите на стакленишки гаспви.  

-Се преппрашува да се пбезбедат сппдветни садпви и лпкации за спбираое и 
складираое на птпад сп цел да намали растураоетп на птпадпт и да се 
минимизира ппјавата на щтетници. 

-Се преппрашува спбирните впзила да бидат дизајнирани на нашин кпј ќе пвпзмпжи 
истпвременп спбираое на ппсебни фракции на птпад, сп цел да се намали 
трансппртпт и емисиите вп впздухпт. 

-Се преппрашува да се примени пптимизација на рутите за спбираое птпад сп цел 
растпјаниетп и целпкупната пптрпщувашката на гпривп и емисиите да бидат 
сведени на минималнп нивп.  

-Се преппрашува трансппртпт на птпад да се спрпведува вп спгласнпст сп 
прппищаните услпви пд дпзвплата за трансппрт на птпад.  

-Се преппрашува ппкриваое на впзилата за спбираое и трансппрт на птпадпт вп 
текпт на целата трансппртна рута, сп цел да се избегне разнесуваое на птпадпт. 

-Се преппрашува спрпведуваое на редпвна кпнтрпла на лпкациите за складираое 
на птпад, какп и кпнтрпла на ппкриваоетп на птпадните резидуи на деппнијата, сп 
цел да се намали пптенцијалнптп разлетуваое на материјали и пращина.  

-Се преппрашува примена на  технплпгии за третман на емисиите (бипфилтер, 
филтер за пращина и пстанати емисии, мембрани) вп прерабптувашките капацитети 
и деппниите, сп щтп ќе се ппстигнат нивпа на емисии успгласени сп дпзвплените 
гранишни вреднпсти. Сп имплементација на пвие мерки не се пшекуваат знашителни 
негативни влијание вп пкплината  на капацитетите пд аспект на квалитет на впздух, 
емисии на бип аерпспли и мирис. 

-Пптребнп е преземаое на сппдветни мерки сп цел да се кпнтрплира спбираоетп и 
испущтаоетп на деппнискипт гас.  

-Дпкплку спбранипт гас не мпже да се кпристи за прпизвпдствп на енергија истипт 
треба да ппдлежи на третман  на гпреое.  

-Гпреоетп на генериранипт деппниски гас треба да  биде пд затвпрен тип, щтп ќе 
пвпзмпжи виспка ефикаснпст вп пднпс на гпреоетп, а истп така ќе пбезбеди 
успгласенпст сп закпнските прпписи за гранишни вреднпсти на емисии.  

-Пптребнп е да се испита извпдливпста пд инсталираое на ппстрпјка за спбираое 
на деппниски гас и негпвп спгпруваое сп цел да се прпизведува тпплина и 
електришна енергија (вп текпт на следните фази на прпектпт, треба да се израбпти 
Физибилити студија сп кпја ќе се утврди кпнтрплата и искпристуваоетп на  
генериранипт деппниски гас).  

-Пптребнп е спрпведуваое на сппдветни мерки за защтита пд ппжар вп 
инсталациите за третман на птпадпт и на деппнијата/деппниите.  

-Вп текпт на прпцеспт на кпмппстираое, треба да се избегнуваат услпвите кпи 
мпжат да дпведат дп сппнтанп запалуваое на материјалпт. 

-Капацитетите за управуваое сп птпад треба да рабптат вп спгласнпст сп ИСКЗ 
дпзвплите. 

-Вп фазата на прпектираое се преппрашува да се израбпти План за управуваое сп 
мирис, а мерките кпи ќе прпизлезат пд истипт да се спрпведат при изградба на 
капацитетите.  

-Вп капацитетите кпи мпже да генерираат виспки нивпа на бушава, пптребнп е да се 
применат мерки за намалуваое на бушавата. Сп пва ќе се спрешат негативните 
влијанија пд бушава, кпи мпже да ги засегнат најблиските сензитивни рецептпри.  

-Се преппрашува звушнп изплираое на впзилата и мащините, какп една пд 
пснпвните мерките за намалуваое на бушавата. 

-Патищтата пкплу капацитетите за управуваое сп птпад треба да се пдржуваат вп 
дпбра спстпјба, сп цел да се намали бушавата и вибрациите пд движеоетп на 
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впзилата.  

-Пптребнп е да се спрпведат детални истражуваоа и да се предвидат сппдветни 
мерки за намалуваое на влијанијата врз впздухпт кпи треба да се спрпведат вп 
фазите на санација на ппстпјните деппнии. 

-Се преппрашува спрпведуваое на мпнитпринг на квалитетпт на амбиентнипт 
впздух вп капацитетите  за управуваое сп птпад и неппсреднптп ппкружуваое. 

Фнапредуваое и 
заштита на 
материјалните 
дпбра 

-Се преппрашува да се исклушат пптенцијалните лпкации за ппставуваое на 
капацитети за управуваое сп птпад вп населени места, резервпари, места пд каде 
се кпристи впда за пиеое или навпднуваое, пбласти пд екпнпмска важнпст, 
сензитивни лпкации, какп щтп се аерпдрпми, магацини сп запаливи или 
експлпзивни материјали, пптпа бплници, затвпри и сл.  

-Се преппрашува ппттикнуваое на пдржливп спбираое, ппвтпрна упптреба и 
рециклираое на птпадпт, сп цел да се минимизираат кплишините на птпад кпи 
заврщуваат на деппнија. 

-Се преппрашува се ппттикне пдделуваоетп на материјали кпи мпжат да се 
рециклираат на местптп на спздаваое, така щтп спбирните места нема да се 
кпристат какп спбирни центри за нефпрмалнипт сектпр. 

-Се преппрашува кпристеое на впзила кпи пдгпвараат на гепграфските услпви и 
видпвите птпад  вп Регипнпт, сп цел да се згплеми сигурнпста вп спбираоетп и да 
се избегне евентуалнптп пщтетуваое на лпкалните пбјекти/импти. 

-Се преппрашува да се иницираат истражуваоа ппврзани сп прпнапдаое на 
алтернативен нашини за трансппрт на птпад, на пример железнишки трансппрт. 

-Се преппрашува да се пптимизира и намали брпјпт на патуваоа дп инсталациите за 
третман/птстрануваое на птпад;  

-Се преппрашува изградба на претпварна станица, дпкплку растпјаниетп дп 
инсталациите за третман/птстрануваое на птпадпт надминува 30 km. 

-Се преппрашува ппставуваое на кпмплементарни капацитети на една лпкација, сп 
щтп ќе се намали пптребата пд изградба на нпва инфраструктура, ќе се намали  
сппбраќајпт, а сп тпа ќе се намалат емисиите врз медиумите пд живптната средина. 

-Се преппрашува рециркулација и ппвтпрна упптреба на третираните птпадни впди 
за разлишни технишки цели. 

-Се преппрашува прпизвпдствп на тпплина и електришна енергија пд деппнискипт 
гас, дпкплку ппстпи мпжнпст за негпвп искпристуваое (кплишините и квалитетпт на 
деппнискипт гас пдгпвараат на ппставените стандарди за таа намена).   

-Се преппрашува искпристуваое на SRF-гпривп дпбиенп пд птпад (прпизвпд пд 
прпцеспт на механишкп-биплпщка сатбилизација), какп гпривп или вп цементната 
индустрија. 

-Се преппрашува прпизведенипт CLO (прпизвпд слишен на кпмппст) да се кпристи 
какп материјал за ппкриваое на деппнијата, сп цел да се намали 
искпппт/кпристеое на прирпдни материјали. 

Заштита и 
унапредуваое на 
културнптп 
наследствп 

-При избпр на сппдветна лпкација за ппставуваое на капацитети за управуваое сп 
птпад, треба да се исклушат лпкациите кпи се напдаат вп пбласти каде има 
истприски и археплпщки лпкалитети или ппдрашја ппврзани сп лпкалната 
традиција.  

-Уреба се исклуши зафаќаое на прпстпр щтп впди дп нееднаквпст меду 
населениетп, какп резултат на унищтуваоетп на културните традиции или 
медусебните пднпси.  

-Се преппрашува да се ппсвети пспбенп внимание вп фазата на прпектираое на 
капацитетите вп пднпс на нивнптп ппставуваое,  прпектираое и кпнтрпла вп 
пперативната фаза, сп цел да се намали нивнптп визуелнп влијание и влијаниетп 
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врз културнптп наследствп.  

-При спрпведуваоетп на ПВЖС ппстапката, на нивп на прпект, се преппрашува 
ппсебен акцент да се стави на мпжните влијанија врз културнп наследствп и 
традицијата вп Регипнпт. 

Зачувуваое на 
карактеристики 
на пределпт и 
заштита на 
пределпт 
насекаде, а 
пспбенп вп 
засегнати 
пбласти 

-При избпр на сппдветна лпкација за ппставуваое на капацитети за управуваое сп 
птпад, треба да се исклушат лпкациите кпи се напдаат вп пбласти сп 
карактеристишен предел или защтитени ппдрашја. Пва е пд спбена важнпст пред се 
зарадиа фактпт щтп ИПР распплага сп лпкации сп карактеристишен предел, кпи се 
пспбенп важни за лпкалната заедница и туристите.  

-Се преппрашува пспбенп внимание да се ппсвети на нивп на прпект, при избпрпт 
на лпкација на ппставуваое на капацитетите, прпектираоетп и кпнтрпла на 
инсталациите вп пперативната фаза, сп цел да се намали визуелнп влијание. 

-Се преппрашува ппставуваое на кпмплементарни капацитети на  блиску еден дп 
друг или на иста лпкација, сп цел да се избегне щиреое на влијаниетп врз пределпт 
на ппвеќе лпкации.  

-Најдпбра ппција за лпцираое на деппнија, се лпкациите каде има искпристени 
каменплпми или ппврщини сп неплпднп земјищте.  

-Се преппрашува да се пбезбеди сппдветна тамппн зпна, какп щтп се ридпви, дрвја 
или пгради, меду лпкациите за третман на птпадпт и пптенцијалните рецептпри.  

-Се преппрашува пбезбедуваое на садпви за спбираое на птпад сп сппдветна 
гплемина и нивнп ппкриваое, какп и пбезбедуваое на сппдветни лпкации за 
спбираое и складираое на птпад, сп цел  да се спреши негативнптп влијание врз 
пределпт.  

-Се преппрашува ппшестп спбираое на птпадпт и намалуваое на перипдпт за 
привременп шуваое, сп цел да се намалат влијанијата врз пределпт.  

-Пптребнп е птвпраое пазар на рециклирани прпизвпди пд спбирните места и 
капацитетите за прерабптка на материјали и кпмппст, сп цел да се намали 
визуелнптп влијание пд лпкациите за складираое на пвие материјали. 
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11 ПЛАН ЗА МПНИУПРИНГ ВРЗ ИМПЛЕМЕНУАЦИЈА НА ПЛАНПУ ПД 
АСПЕКУ НА ЖИВПУНА СРЕДИНА 

Стратегиската пцена на живптната средина вклушува следеое на имплементираоетп 
на планираните дпкументи и сите знашајни идентификувани ппзитивни и негативни 
влијанија кпи би прпизлегле пд примената на ппциите и активнпстите предлпжени вп 
Регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпшнипт плански регипн. Мпнитпринг 
планпт е  прикажан вп табелата ппдплу. 
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Уабела 40 План за мпнитпринг 

СПЖС Цели Предмет Мпнитпринг СПЖС Индикатпри Извпри на верификација 

Ппдпбруваое на услпвите 
за живпт кај населениетп 

Сите медиуми на 
живптната средина 

Население 

-Следеое на критериумите за 
избпр на лпкација за ппставуваое 
на капацитети за управуваое сп 
птпад; 

-Следеое на изградбата и 
рабптата на нпви капацитети за 
управуваое сп птпад; 

-Следеое на ефективнпста на 
нпвпфпрмиранипт регипнален 
систем за управуваое сп птпад; 

-Следеое на спздаденипт и 
спбранипт, рециклиранипт, 
третиранипт и деппниранипт 
птпад вп Регипнпт; 

-Следеое на испплнуваоетп на 
целите утврдени сп наципналнптп 
закпнпдавствп, какп и 
директивите на ЕФ ппврзани сп 
управуваоетп сп птпад; 

-Следеое на затвпрени и 
санирани деппнии; 

-Следеое на трансппртпт на 
птпад; 

-Следеое на емисиите пд 
деппниите и 
инсталациите/пбјектите за 
управуваое сп птпад; 

-Следеое на медиумите вп 
живптна средина; 

-Резултатите пд истражуваоетп 
ппкажуваат дека лпкацијата е 
безбедна за медиумите на 
живптната средина и здравјетп на 
лудетп; 

-Брпј на лиценци и ИСКЗ дпзвпли 
за нпви пбјекти за управуваое сп 
птпад; 
-Уренд на испплнуваое на целите 
утврдени вп наципналнптп 
закпнпдавствп и ЕФ Директивите 
ппврзани сп управуваоетп сп 
птпад; 
-Брпј на деппнии вп Регипнпт кпи 
се затвпрени или санирани вп 
спгласнпст сп стандардите на ЕФ;  
-Кплишествп на спздаден, спбран, 
ппвтпрнп упптребен, третиран и 
птстранет птпад; 
-Брпј на иституции и ппединци 
кпи ушествуваат вп пдделнп 
спбираое птпад;  
-Брпјпт на веќе кпристени 
прпизвпди (second hand); 
-Кплишествп и прихпд пд 
дпмащнптп кпмппстираое пд  
зелен птпад;  
-Прихпди пд управуваое сп птпад; 
-Урендпви на прпизведена 
енергија/тпплина пд птпад; 

-Министерствп за живптна средина 
и прпстпрнп планираое; 

-Министерствп за трансппрт и 
врски;  

-Министерствп за земјпделствп, 
щумарствп и впдпстппанствп; 

-Министерствп за екпнпмија; 

-Министерствп за финансии; 

-Министерствп за здравствп; 

-Мистерствп за труд и спцијална 
пплитика; 

-Центар за развпј на ИПР; 

-Ппщтините пд Регипнпт; 

-Институт за јавнп здравје; 

-Центри за спцијална рабпта; 

-Агенција за врабптуваое на РМ;  

-Центар за управуваое сп кризи; 

-Државен завпд за статистика; 

-Извещтаи пд ппщтините; 

-Статистишки извещтаи; 

-Здравствени извещтаи; 

-ИСКЗ дпзвпли/пдпбрени 
елабпрати. 
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-Следеое на здравственипт статус 
на населениетп;  

-Следеое на демпграфската 
спстпјба; 

-Следеое на (не)врабптенпста;                
-Следеое на институции и 
ппединци кпи ушествуваат сп 
пдделнптп спбираое птпад; 

-Следеое на трпщпците за 
управуваое сп птпад пп глава на 
жител; 

-Следеое на бучетпт и прихпдите 
на лпкалнп и регипналнп нивп; 

-Следеое на екпнпмските 
параметри на лпкалнп, 
регипналнп и наципналнп нивп; 

-Следеое на кпристеоетп на 
птпадпт за енергетски цели;  

-Следеое на јавната свест за 
управуваое сп птпад. 

-Стапка на врабптенпст; 
-Уренд на управуваое сп птпадпт 
пп глава на жител; 
-Урендпт на бучети и прихпди на 
лпкалнп и регипналнп нивп;  
-Нетп енергија и тпплина 
генерирана пд птпад; 
-Близината на пбјектите дп 
центрите на населениетп; 
-Брпј на жалби дпбиени пд 
граданите вп пднпс на негативните 
ефекти пд управуваоетп сп 
птпадпт врз живптната средина, 
шпвекпвптп здравје и 
благпспстпјбата; 
-Здравствената спстпјба на 
населениетп вп сппредба сп 
статистишките ппдатпци пред 
фазата на имплементација на 
активнпстите;   
-Брпј на ппаснпсти и инциденти 
ппврзани сп пбјектите за 
управуваое сп птпад и сппбраќај; 
-Ппдпбрени вещтини на 
населениетп вп ппглед на 
управуваоетп сп птпад; 
-Брпј на кампаои за ппдигнуваое 
на јавна свест и активнпсти за 
пбука; 
-Прпцент на население кпн кпе се 
наспшени кампаоите. 

Ппдпбруваое на 
квалитетпт на впздухпт 

Квалитет на впздух 

Климатски фактпри 

-Следеое на пперативните 
активнпсти на пбјектите за 

-Квалитет на амбиентнипт впздух 
вп Регипнпт; 

-Министерствп за живптна средина 
и прпстпрнп планираое; 
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и намалуваое на 
емисиите на стакленички 
гаспви 

Квалитет на 
ппшвата 

Квалитет на впдата 

Здравје на 
населениетп 

управуваое сп птпад; 

-Следеое на ефективнпста на 
нпвпфпрмиранипт регипнален 
систем за управуваое сп птпад; 

-Следеое на спздаденипт и 
спбранипт, рециклиранипт, 
третиранипт и птстранетипт птпад 
вп Регипнпт; 

-Следеое на трансппртпт на 
птпадпт; 

-Следеое на емисиите пд 
деппниите и пбјектите за 
управуваое сп птпадпт; 

-Следеое на затвпрени и 
санирани деппнии; 

-Следеое на квалитетпт на 
впздухпт вп ппщтините; 

-Следеое на стакленишките 
гаспви; 

-Следеое на кпристеоетп на 
птпадпт за енергетски пптреби;  

-Следеое на замената на 
енергетски ресурси сп енергија и 
тпплина прпизведена пд птпад; 

-Следеое на ппдигнуваоетп на 
јавната свест вп врска сп 
управуваоетп сп птпад;  

-Следеое на впдите и ппшвата; 

-Следеое на здравственипт статус 
на населениетп. 

-Стапка на намалени емисии вп 
амбиентнипт впздух генерирани 
пд управуваоетп сп птпадпт вп 
ппщтините пд Регипнпт; 
-Кпнцентрацијата на загадувашки 
материи пд пбјектите за 
управуваое сп птпад е вп 
рамките на дпзвплените 
гранишни вреднпсти; 

-Брпј на денпви вп кпи се 
надминати гранишните вреднпсти 
за пдредени загадувашки 
материи; 

-Гпдищнп намалуваое на 
квалиетпт на стакленишки гаспви 
изразени вп CO2-eq (t/гпдищнп) 
на наципналнп нивп; 

-Кплишествп на зафатен метан; 
-Кплишествп на прпдуциран 
кпмппст вп пбјектите за 
управуваое сп птпад или вп 
дпмащен систем за 
кпмппстираое; 
-Степен на прпблем сп 
миризбата; 
-Нетп енергија и тпплина 
генерирана пд птпад; 

-Стапка на замена на 
енергетските ресурси сп енергија 
и тпплина прпизведена пд птпад; 

-Килпметри и пптрпщена 
кплишина на гпривп за трансппрт 

-Министерствп за трансппрт и 
врски;  

-Министерствп за земјпделствп, 
щумарствп и впдпстппанствп; 

-Министерствп за екпнпмија; 

-Министерствп за здравствп; 

-Центар за развпј на ИПР; 

-Ппщтините пд Регипнпт; 

-Институт за јавнп здравје; 

-Центар за управуваое сп кризи; 

-Државен завпд за статистика; 

-Мпнитпринг извещтаи на МЖСПП 
и Институтпт за јавнп здравје;   

-Извещтаи пд ппщтините; 

-Статистишки извещтаи; 

-Здравствени извещтаи; 

-ИСКЗ дпзвпли/пдпбрени 
елабпрати. 
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на птпадпт; 

-Брпј на ппаснпсти и инциденти 
ппврзани сп пбјектите за 
управуваое сп птпад и сппбраќај; 

-Стапка на загаденпст на впдата и 
ппшвата какп резултат на 
талпжеое на седименти пд 
впздухпт и нивнп испираое; 

-Стапка на бплести кај 
населениетп какп резултат на 
влпщен квалитет на впздухпт. 

Заштита и унапредуваое 
на квалитетпт на 
впдата  

Квалитет и 
квантитет на 
впдите 

Квалитет на 
ппшвата 

Здравје на 
населениетп 

Биплпщка 
разнпвиднпст 

-Следеое на критериумите за 
избпр на лпкација за ппставувaое 
на капацитети за управуваое сп 
птпад; 

-Следеое на спрпведуваоетп на 
управуваоетп сп птпад 
предлпженп вп Планпт; 

-Следеое на затвпрени и 
санирани деппнии и управуваое 
сп исцедпкпт; 

-Следеое на третираоетп на  
исцедпкпт; 

-Следеое на квалитетпт и 
квантитетпт на реципиентите на 
исцедпкпт пд деппниите 
(пбрабптен/непбрабптен); 

-Следеое на ппстапките сп 
птпадните впди пд пбјектите за 
управуваое сп птпад; 

-Следеое на квалитетпт и 
кплишествптп на ппврщинските и 

-Резултатите пд истражуваоетп 
ппкажуваат дека пд хидрплпщки 
и хидрпгеплпщки аспект, 
лпкацијата е безбедна; 

-Извещтаи за емисиите вп впдите 
пд управуваоетп сп 
птпадпт/пбјектите за 
ппстапуваое сп птпад; 

-Брпј на затвпрени или санирани 
деппнии лпцирани вп близина на 
впден тек; 

-Брпј на затвпрени и санирани 
деппнии прпценети какп ризишни 
за загадуваоетп на впдата, кпе 
бара засилен надзпр и 
дппплнителни мерки; 

-Квалитет и кплишествп на 
исцедпк и испущтени птпадни 
впди; 

-Квалитет (физишки, хемиски и 
микрпбиплпщки карактеристики) 

-Министерствп за живптна средина 
и прпстпрнп планираое; 

-Министерствп за трансппрт и 
врски;  

-Министерствп за земјпделствп, 
щумарствп и впдпстппанствп; 

-Министерствп за екпнпмија; 

-Министерствп за здравствп; 

-Мистерствп за труд и спцијална 
пплитика; 

-Центар за развпј на ИПР; 

-Ппщтините пд Регипнпт; 

-Институт за јавнп здравје; 

-Центри за спцијална рабпта; 

-Агенција за врабптуваое на РМ;  

-Центар за управуваое сп кризи; 

-Државен завпд за статистика; 

-Редпвни мпнитпринг извещтаи пд 
МЖСПП и Институт за јавнп 
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ппдземните впдни ресурси вп 
Регипнпт, идентификувани какп 
ризишни или каде ппстпи мпжнпст 
пд ппнатампщнп загадуваое; 

-Следеое на нашинпт на 
кпристеое на впдните ресурси и 
нивните кплишини; 

-Следеое на спстпјбата и 
квалитетпт на ппшвата;  

-Следеое на здравственипт статус 
на населениетп; 

-Следеое на биплпщката 
разнпвиднпст. 

и кплишествп на реципиенти на 
исцедпк; 

-Квалитет (физишки, хемиски и 
микрпбиплпщки карактеристики) 
и кплишествп ппврщински и 
ппдземни впди вп Регипнпт; 

-Уренд на пптрпщувашка на впда, 
кплишини кпи ппвтпрнп мпже да 
се упптребат; 

-Брпј на инциденти сп 
загадуваое на впдата ппврзани 
пд пбјектите за управуваое сп 
птпад; 

-Стапка на загаденпст на впдата 
ппврзани сп нпвата пракса за 
управуваое сп птпад; 

-Стапка на бплести на 
населениетп какп резултат на 
лпщипт квалитет на впдата; 

-Брпјпт на видпви и живеалищта 
ппгпдени/заразени пд лпщипт 
квалитет на впдата. 

здравје; 

-Извещтаи пд ппщтините; 

-Статистишки извещтаи; 

-Здравствени извещтаи; 

-ИСКЗ дпзвпли/пдпбрени 
елабпрати 

 

 

Заштита и ппдпбруваое 
на квалитетпт на 
ппчвата 

Квалитет на 
ппшвата 

Квалитет на впдата 

Здравје на 
населениетп 

Биплпщка 
разнпвиднпст 

 

-Следеое на критериумите за 
избпр на лпкација за ппставувaое 
на капацитети за управуваое сп 
птпад;  

-Следеое на спрпведуваоетп на 
управуваоетп сп птпад 
предлпженп вп планпт; 

-Следеое на спстпјбата и 
квалитетпт на ппшвите пред и пп 
имплементација на Планпт; 

-Резултатите пд истражуваоетп 
ппкажуваат дека пдбраната 
лпкација не е зелена ппврщина;  

-Резултатите пд истражуваоетп 
ппкажуваат дека пдбраната 
лпкација е безбедна пд геплпщки 
и хидрпгеплпщки аспект;  

-Ппврщина на изгубенп 
земјпделскп земјищте заради 
управуваое сп птпад; 

-Министерствп за живптна средина 
и прпстпрнп планираое; 

-Министерствп за трансппрт и 
врски;  

-Министерствп за земјпделствп, 
щумарствп и впдпстппанствп; 

-Министерствп за екпнпмија; 

-Министерствп за здравствп; 

-Центар за развпј на ИПР; 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска пцена на живптната средина за Истпчнипт 
и Северп-истпчнипт регипн“  (EuropeAid/130400/D/SER/MK) 

Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за регипналнипт план за управуваое сп птпад за 
Истпчнипт плански регипн  

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                                                                                                                                         178 пд 260 

-Мпнитпринг на затвпрени и 
санирани деппнии; 

-Мпнитпринг на ппшвите 
идентификувани какп ризишни 
или каде ппстпи мпжнпст за иднп 
загадуваое; 

-Следеое на кплишината на 
деппниран птпад на регипналната 
деппнија;  

-Мпнитпринг на прпизвпдствптп 
на кпмппст и негпвата упптреба;  

-Мпнитпринг на третманпт на 
исцедпкпт и негпвп управуваое;  

-Следеое на третманпт на 
птпадните впди пд пбјектите за 
третман на птпадпт;  

-Мпнитпринг на реципиентите на 
исцедпкпт и птпадните впди;  

-Мпнитпринг на квалитетпт на 
ппврщинските и ппдземните 
впдни ресурси. 

-Ппврщина на кпристени 
ппстпешките пбјекти 
(„браунфилд“) за изградба на 
капацитети за управуваое сп 
птпад;  

-Брпј на затвпрени или санирани 
деппнии прпценети какп ризишни 
за загадуваое на ппшвата и кпи 
бараат засилен надзпр и 
дппплнителни мерки;  

-Урендпви на намалуваое на 
емисиите вп ппшвата пд 
управуваоетп сп птпадпт;  

-Пријавени инциденти сп 
загадуваое на ппшвата ппврзани 
сп управуваоетп сп птпадпт;  

-Квалитет и кплишини на кпмппст 
кпј се кпристи вп земјпделствптп, 
индустријата и уредуваоетп на 
прпстпрпт/пределпт; 

-Урендпви на рециклирани 
кплишини птпад;  

-Урендпви на деппнирани 
кплишини птпад;  

-Пријавени резултати пд 
истражуваоата за квалитетпт на 
ппшвите;  

-Стапка на кпнтаминација на 
ппшвата ппврзана сп нпвата 
пракса на управуваое сп птпад;  

-Стапка на бплести кај 
населениетп кпи се јавуваат какп 

-Ппщтините пд Регипнпт; 

-Институт за јавнп здравје; 

-Редпвни мпнитпринг извещтаи; 

-Државен завпд за статистика; 

-Извещтаи пд ппщтините; 

-Статистишки извещтаи; 

-Здравствени извещтаи; 

-ИСКЗ дпзвпли/пдпбрени 
елабпрати 
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резултат на пщтетен квалитет на 
ппшвата;  

-Брпј на видпви и живеалищта 
ппгпдени пд пщтетенипт 
квалитет на ппшвата. 

Заштита и ппдпбруваое 
на биплпшката 
разнпвиднпст и 
прирпднптп наследствп 

Флпра, фауна и 
живеалищта 

-Следеое на критериумите за 
избпр на лпкација за ппставувaое 
на капацитети за управуваое сп 
птпад; 

-Мпнитпринг на кпристеоетп на 
земјищтетп; 

-Следеое на спстпјбата на 
биплпщката разнпвиднпст пред и 
пп имплементација на Планпт; 

-Мпнитпринг на затвпрени и 
санирани деппнии; 

-Мпнитпринг на квалитетпт на 
впдите и ппшвите; 

-Мпнитпринг на квалитетпт на 
впздухпт и климатските 
параметри. 

-Резултатите пд истражуваоетп 
ппкажуваат дека пдбраната 
лпкација не е вп пбласт на 
знашајна биплпщката 
разнпвиднпст или културнп 
наследствп; 

-Ппдрашја на живеалищта 
изгубени заради развпјпт на 
пбјектите за управуваое сп 
птпад; 
-Брпј на нпви пбјекти за 
управуваое сп птпад и друга 
пптребна инфраструктура, 
изградени на „браунфилд“ 
лпкации сппреденп сп  
„гринфилд“ лпкации;  
-Пријавенп нивп на щтета врз 
лпкации/видпви пзнашени 
(предлпжени) за защтита; 
Брпј на затвпрени или санирани 
деппнии прпценети какп ризишни 
за биплпщката разнпвиднпст и 
пптребен засилен надзпр и 
дппплнителни мерки; 
-Зашувуваое на ппстпјните или 
ппдпбруваое на пзнашени  
защтитени (предлпжени за 
защтита) ппдрашја на регипналнп 

-Министерствп за живптна средина 
и прпстпрнп планираое; 

-Министерствп за трансппрт и 
врски;  

-Министерствп за земјпделствп, 
щумарствп и впдпстппанствп; 

-Центар за развпј на ИПР; 

-Ппщтините пд Регипнпт; 

-Центар за управуваое сп кризи; 

-Редпвни мпнитпринг извещтаи; 

-Државен завпд за статистика; 

-Извещтаи пд ппщтините; 

-Статистишки извещтаи; 

-Здравствени извещтаи; 

-ИСКЗ дпзвпли/пдпбрени 
елабпрати. 
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нивп; 
-Урендпви на загуби на биплпщка 
разнпвиднпст  (% на изумрени 
или загрпзени видпви флпра и 
фауна);  
-Урендпви на 
згплемуваое/намалуваое на 
пппулациите на ретки и 
ендемишни видпви. 

Заштита и унапредуваое 
на пределпт и негпвите 
карактеристики 

Предел  

Население 

-Мпнитпринг на 
имплементацијата на 
активнпстите предлпжени сп 
Планпт. 

 

 

-Стапка на спрпведени мерки за 
защтита на пределпт;  
-Ппврщина на зафатенп 
земјпделскп земјищте;  
-Ппврщина на земјпделскп 
земјищте претвпренп вп 
градежнп земјищте;  
-Брпј на затвпрени и санирани 
деппнии. 

-Министерствп за живптна средина 
и прпстпрнп планираое; 

-Министерствп за трансппрт и 
врски;  

-Министерствп за земјпделствп, 
щумарствп и впдпстппанствп; 

-Центар за развпј на ИПР; 

-Ппщтините пд Регипнпт; 

-Институт за јавнп здравје; 

-Државен завпд за статистика; 

-Извещтаи пд ппщтините; 

-Статистишки извещтаи; 

-ИСКЗ дпзвпли/пдпбрени 
елабпрати. 

Заштита на 
материјалните дпбра 

Сите медиуми на 
живптната средина 

Население 

 

-Мпнитпринг на изградбата на 
пбјектите за управуваое сп птпад 
и дппплнителна инфраструктура 
пптребна за управуваое сп птпад;  

-Мпнитпринг затвпраое и 
санација на ппстпјни деппнии;  

-Следеое на управуваоетп сп 
птпадпт предлпжен сп Планпт;  

-Изградени нпви пбјекти за 
управуваое сп птпад вп 
Регипнпт, вп спгласнпст сп 
директивите на ЕФ;  

-Брпј на затвпрени и санирани 
деппнии;  

-Брпј на нпвпизградена 
инфраструктура пптребна за 

-Министерствп за живптна средина 
и прпстпрнп планираое; 

-Министерствп за трансппрт и 
врски;  

-Министерствп за земјпделствп, 
щумарствп и впдпстппанствп; 

-Министерствп за екпнпмија; 
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-Мпнитпринг на прпизвпдствптп 
на енергија и тпплина пд птпад;  

-Мпнитпринг на трансппртпт при 
управуваое сп птпадпт. 

 

пбјектите за управуваое сп птпад 
(патищта, впдпвпд, канализација, 
електришна мрежа);  

-Кплишини (вп тпни) на 
прпизведен птпад пп жител; 

-Урендпт на испплнуваое на 
целите утврдени вп 
наципналнптп закпнпдавствп/ 
Наципнална стратегија и план за 
управуваое сп птпад, 
директивите на ЕФ ппврзани сп 
управуваое сп птпад;  

-Прпцент на ефикаснпста на 
спбираоетп на птпадпт;  

-Прпцент на намалуваое на 
бипразградливи птпад 
деппниран на деппниите;  

-Стапки на рециклираое и 
кпмппстираое (тпни гпдищнп); 

-Прпцент на птпад пд кпј 
кприсните кпмппненти се 
пбнпвени; 

-Пбем и тпни птстранет птпад на 
деппниите; 

-Нетп енергија и тпплина 
генерирана пд птпад;  

-Намаленп растпјание меду 
извпрпт и пбјектите за 
птстрануваое;  

-Искпристенп гпривп пп тпн 
птпад. 

-Министерствп за здравствп; 

-Центар за развпј на ИПР; 

-Ппщтините пд Регипнпт; 

-Институт за јавнп здравје; 

-Државен завпд за статистика; 

-Извещтаи пд ппщтините; 

-Статистишки извещтаи; 

-ИСКЗ дпзвпли/пдпбрени 
елабпрати. 
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Заштита на културнптп 
наследствп 

Културнп 
наследствп 

-Мпнитпринг на критериумите за 
избпр на лпкација за изградба на 
пбкети за управуваое сп птпад;  

-Мпнитпринг на изградбата на 
пбјектите за управуваое сп птпад 
и дппплнителна инфраструктура 
пптребна за управуваое сп птпад;  

-Мпнитпринг на мерките кпи се 
применуваат за защтита на 
културнптп наследствп. 

-Резултатите пд истражуваоетп 
ппкажуваат дека лпкацијата не е 
вп пбласт кпја има културнп 
наследствп;  

-Брпј на пбјекти на културнптп 
наследствп кпи биле  пбнпвени 
какп резултат на активнпстите пд 
РПФП; 

-Брпј на нпви карактеристики на 
културнптп наследствп пткриени 
заради активнпстите пд РПФП;  

-Брпј на карактеристики на 
културнптп наследствп изгубени 
или унищтени ппради 
активнпстите пд РПФП. 

-Министерствп за култура; 

-Министерствп за живптна средина 
и прпстпрнп планираое; 

-Министерствп за трансппрт и 
врски;  

-Фправа за защтита на културнптп 
наследствп; 

-Музеи и институции за зашувуваое 
на културнптп наследствп; 

-Центар за развпј на ИПР; 

-Ппщтините пд Регипнпт. 
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12 ЗАКЛФЧПЦИ И ПРЕППРАКИ 
12.1 Заклучпци 

 Сегашна спстпјба на системпт за управуваое сп птпад (СФП):  

 Ппстпи Наципнална стратегија за управуваое сп птпад (НСФП) и 5 гпдищен 
Наципнален план за управуваое сп птпад (НПФП), усвпен вп 2009 гпдина. 
Хиерархијата на управуваоетп сп птпадпт е решиси целпснп птсликана вп НПФП, 
нп хиерархијата на птпадпт не се применува, сп пглед на тпа щтп не се 
преземаат мерки за превенција на птпадпт, птпадпт вп системпт за спбираое на 
птпад не се пддели на извпрпт и не ппстпјат фпрмални активнпсти на 
рециклираое. 

 МЖСПП е наципнален управен прган надлежен за управуваое сп птпадпт. 
Непдамна беще пфпрмен Медуппщтинскипт пдбпр за управуваое сп птпад. Сè 
ущте не е пснпванп регипналнп претпријатие за управуваое сп птпад. 

 Пплитиката на наплата вп Регипнпт не е впеднашена. Затпа, најгплем дел пд 
јавните кпмунални претпријатија страдаат пд недпстатпк на средства, щтп 
влијае на сппдветнптп пдржуваое на ппстпјните капацитети, спбираоетп и 
птстрануваоетп на птпадпт.  

 Честп се прганизираат кампаои за ппдигаое на свеста на јавнпста, нп ппради 
птсуствп на впсппставен циклус на управуваое сп птпад, мнпгу пд нив не се 
применливи. 

 Ппстпи разлика вп капацитетпт (технишки и административен) меду ппщтинските 
кпмунални претпријатија вп Регипнпт.  

 Единаесетте (11) кпмунални деппнии, иакп се прганизирани, не ги испплнуваат 
бараоата на ЕФ. Ппстпјат 71 некпнтрплирани диви деппнии, кпи претставуваат 
знашителен ризик за живптната средина. Целта утврдена вп НПФП за 
птстрануваое на 50% пд вкупнипт цврст кпмунален птпад вп капацитети кпи ги 
испплнуваат услпвите на ЕФ дп 2014 гпдина, најверпјатнп нема да се ппстигне. 

 

 За РПФП 

Ппштп 

 Пптребите за управуваое сп птпадпт се испплнуваат на регипналнп нивп и 
истите се вп спгласнпст сп НСФП и НПФП, какп и сп бараоата на директивите за 
птпад. 

 РПФП е сеппфатен дпкумент, кпј е вп спгласнпст сп хиерархијата на птпад и 
анализира некплку ппции, мерки и активнпсти сп цел да ги задпвпли пснпвните 
бараоа сппред хиерархијата на птпадпт, именп: 

 Превенција на птпадпт и негпвп сведуваое на минимум (активнпсти за 
градеое на свест, ппдгптпвка на упатства за превенција, истражуваое и 
развпј и дпмащнп кпмппстираое, наменетп главнп за руралните 
дпмаќинства). 

 Спбираое на птпадпт (анализирани се ппции за спбираое на мещан 
птпад, спбираое на суви материјали щтп мпжат да се рециклираат, 
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спбираое на бипптпад, спбирни места, ппции за претпвар на птпадпт и 
се предлпжени кпнкретни примери). 

 Ппции за рециклираое и искпристуваое (инсталации за прерабптка на 
материјали (MRF), рециклираое на бипптпад, инсталации за механишкп-
биплпщки третман (МBT), механишкп-биплпщка стабилизација (MBS), 
дрпбеое), 

 Ппции за искпристуваое на птпадпт (термишки третман на цврст птпад 
или термишка пксидација или инцинерација), 

 Ппции за птстрануваое на птпад (деппнија).  
 РПФП нема за цел да предлпжи - идентификува лпкација за идната регипнална 

деппнија. 
 Вп РПФП се разрабптени дпбри практики и спзнанија вп врска сп спбираоетп и 

трансппртпт, нп не е ппспшена најкприсната за Регипнпт, сппред ппстпјната 
спцип-екпнпмска и гепграфска спстпјба. Пва мпра да се стпри вп следнипт 
шекпр (Физибилити студија).  

 Врз пснпва на деталната пцена на алтернативите (4 пснпвни сценарија и 3 ппд-
сценарија), преку анализа низ ппвеќе критериуми (закпнски критериуми, 
критериуми на защтита на живптната средина, технплпщки критериуми, 
екпнпмски критериуми), сп упптреба на мпделпт ELECTRE III, нацрт РПФП 
предлага три сценарија за интегриранп управуваое сп птпадпт вп Регипнпт, пр.: 
Сценарип S3b,  пптпа Сценарип S2 и Сценарип S1а. Префериранп сценарип за 
Истпшнипт регипн е S3b. Сценариптп S3b за интегриранп управуваое сп птпадпт 
вп Регипнпт, ги ппфаќа следните ппции:  

 Спбираое - систем на спбираое сп две канти (канта за птпад щтп мпже 
да се рециклира и канта за пстанат птпад), спбирни места, пдделнп 
спбираое на зеленипт птпад,   

 Уретман на канта за птпад щтп мпже да се рециклира - (инсталации за 
прерабптка на материјали (MRF), 

 Уретман на канта за пстанат птпад-Механишкп-биплпщка стабилизација 
(MBS), 

 Уретман на зелен птпад - Кпмппстираое вп бразди - кпмппстираое на 
птвпрен прпстпр, 

 Уретман на извпрпт: Дпмащнп кпмппстираое, 
 Деппнија–деппнија за пстанат птпад. 

 Презентирани се метпдите за ревитализација/санација на 11 кпмунални 
деппнии и 71 дива деппнија, кпи ќе се разрабптат дппплнителнп, на нивп на 
прпект. 

 Планпт упатува на пптребата пд преземаое мерки за ппдпбруваое на 
мпнитпрингпт на живптната средина, ппдпбруваое на управуваоетп сп 
ппдатпците, дпстапнпст дп инфпрмациите, какп и ппдпбруваое на 
капацитетите. Медутпа, вп негп не се утврдени ппдпбруваоата вп меду-
сектпрската спрабптка и спрабптката ппмеду централната и лпкалната власт вп 
пднпс на презентираое и дпстапнпст дп ппдатпците. 
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 Заклучпци, вп врска сп СПЖС Прпцеспт 

Ппштп 

 Прпцеспт на СПЖС ппшна заеднп сп прпцеспт на планираое и двата прпцеса се 
интегрирани вп заеднишки прпцес. Сп пвпј кпнцепт се защтедува време и се 
згплемува ефикаснпста.  

 Прганизацијата на тимпт за СПЖС се спстпеще пд експерти за СПЖС, експерти 
за планираое и засегнатите пргани (на наципналнп, регипналнп и лпкалнп 
нивп). Главната придпбивка е спбираое на разлишни гледищта вп текпт на 
целипт прпцес, вп кпнтинуитет. 

 Беще пбезбедена пбука за главните шинители, сп цел сите да се вклушат целпснп 
вп прпцеспт на СПЖС. 

 Прпцеспт на ушествп на јавнпста ппшна сп пбјавуваое на Рещениетп за 
спрпведуваое на СПЖС на веб страниците на МЖСПП, Регипнпт и на 
ппщтините.  

 Спрабптката меду тимпвите за СПЖС и планираое, какп и сп главните шинители 
(ппщтините и јавните кпмунални претпријатија пд Регипнпт) нуди мпжнпст да се 
ппстигне заеднишкп и щирпкп ппддржанп планскп рещение, кпе беще 
изграденп пд разлишните гледищта и вп кпе рамнпправнп беще земен аспектпт 
на защтита на живптната средина. 

 Ппщтите цели на защтитата на живптната средина беа сппредени сп истите пд 
РПФП, за да се елиминираат неуспгласенпсти или недпразбираоа. 
Дппплнителнп, целите на СПЖС беа сппредени сп целите на кпмплементарните 
медунарпдни, наципнални, регипнални и лпкални стратегии и планпви. 

 Вп текпт на прпцеспт на СПЖС, беа идентификувани некплку шувствителни 
прирпдни ппдрашја. Вп ИР, има пет знашајни прнитплпщки лпкалитети (ЗПЛ): 
Мантпвскп Езерп и Крива Лакавица, Пспгпвски Планини, Пвше Ппле, дплината 
на Злетпвска Река и Уппплка - Бабуна - Брегалница. Пд аспект на защтита на 
растенијата, пет знашајни растителни ппдрашја се пзнашени вп Регипнпт: 
Кривплак, Пспгпвп, Пвше Ппле - Бпгпслпвец, Пехшевп - Јудпви Ливади и 
Плашкпвица. 

 Вп текпт на прпцеспт на СПЖС, беа анализирани алтернативните сценарија S3b, 
S2 и S1а, какп и Сценариптп„да не се прави нищтп“. Врз пснпва на пцената, се 
заклуши дека сценариптп S3b нпси ппвеќе придпбивки45 и има најмали 
влијанија врз живптната средина вп сппредба сп другите сценарија46.  

 Вп Извещтајпт пд СПЖС е изврщена еднпставна и транспарентна анализа на 
влијанијата (ппщирпк пристап, нп сп ппмала длабпшина и ппвеќе квалитативен 

                                                      
45

 Системпт на спбираое вп две канти презентиран вп сценариптп S3b, шист MRF и дпмащнп кпмппстираое дава 
преднпст преку дпбиваое на прпизвпд сп дпбар квалитет и ппмалп влијание врз живптната средина сппреденп сп 
другите сценарија. 
46

 Генералнп, сите ппции вп сценаријата се слишни, разултираат сп слишни влијанија и вклушуваат слишна технплпгија 
за третман на птпадпт. Разликите се самп вп видпт на механишкипт третман (шист и нешист MRF), кпмппстираое на 
пргански и зелен птпад и квалитетпт на дпбиенипт рециклиран материјал. 
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ппис на ефектите и ппследиците пткплку детални и квантитативни анализи на 
ппединешни влијанија) и беа предлпжени сппдветни мерки. 

 

12.2 Преппраки 
 Да се следи практикуванипт слушај и да се прпдплжи сп прпцесите на 

планираое и СПЖС паралелнп и вп тесна спрабптка вп рамките на тимпт на 
прпектпт и сп главните инвплвирани субјекти. 

 Да се впсппстават ефективни институципнални и прганизациски структури вп 
сите фази на реализацијата на нпвипт интегриран систем за управуваое сп 
птпад (на лпкалнп и регипналнп нивп). 

 Да се ппдгптви ппеднпставна верзија на Акцискипт план за регипналнп 
управуваое сп птпад, кпј ќе ги спдржи ппциите, мерките и акциите кпи се 
најсппдветни за Истпшнипт плански регипн. 

 Префериранптп сценарип и ппциите треба да се презентираат пред ппщирпката 
јавнпст и јавнптп мислеое да се земе предвид вп финалната верзија на РПФП. 

 Вп следните фази на развпј на прпектпт (Физибилити студија), треба да се 
предлпжи вп кпја ппщтина кпј тип на спбираое на птпад е преппрашлив (да се 
предлпжи вп кпи села мпже да се впсппстават некпи пд анализираните метпди, 
така щтп целипт регипн ќе се активира и ќе биде екпнпмски избалансиран).  

 Кпга ќе се избираат лпкации за капацитетите за управуваое сп кпмунален птпад 
вп ИР, неппхпднп е да се избегнат наципналните и медунарпдните защтитени и 
прпгласени ппдрашја. 

 Сите предвидени капацитети треба да се лпцираат близу еден дп друг или на 
иста лпкација, за да се избегне щирпкп влијание врз пределпт и знаменитпстите 
на ппвеќе лпкалитети, щтп се смета за ппзитивен пристап пд аспект на защтита 
на живптната средина. 

 Пд дпбрите практики на управуваое сп птпад, презентирани вп РПФП, вп 
кпнтекст на ппстпјната спцип-екпнпмска и гепграфска спстпјба, треба да се 
избере најдпбрата ппција за спбираое и трансппрт на птпад (сп идна 
Физибилити студија).  

 Сп пглед на тпа щтп трансппртпт и трансппртните патеки мпжат знашителнп да 
влијаат врз медиумите пд живптната средина, се преппрашува да се изврщи 
дппплнителна анализа на алтернативните видпви трансппрт, вп следните фази 
на прпектпт (Физибилити студија) и да се предлпжи најдпбрптп рещение за пвпј 
регипн. 

 Вп текпт на реализацијата на активнпстите предвидени вп РПФП, важнп е, на 
нивп на прпект, да се земат предвид следните аспекти: 

 Сите идни капацитети ќе бидат предмет на ппстапки за ПВЖС и ИСКЗ. 
 При идентификацијата на лпкациите за ппставуваое на капацитетите за 

управуваое сп птпад за спбираое, рециклираое, искпристуваое и 
птстрануваое, ќе се избегнуваат защтитени или прпгласени ппдрашја вп 
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прирпдата, блиски ппдрашја сп ппврщински и ппдземни впди, шувствителни 
ппшвени ппдрашја, културни и туристишки ппдрашја, какп и станбени зпни. 

 Вп следната фаза на спрпведуваое на Прпектпт, ќе биде неппхпднп да се 
спрпведе анализа на прпблемпт на мпжната нееднаквпст вп пристаппт дп 
услугите за рециклираое вп рамките на Регипнпт. 

 Кпристеоетп на земјищте за капацитети за управуваое сп птпад треба да се 
сведе на минимум, вп максимална мпжна мера. 

 Да се зајакне спрабптката вп пднпс на размена на ппдатпци и дпстапнпст дп 
инфпрмациите за спрпведуваое на планските активнпсти, меду сектприте вп 
лпкалните сампуправи, регипнпт и централнптп нивп. 

 Избпрпт на местптп за лпкацијата на капацитетите за управуваое сп птпад 
треба да се направи, имајќи предвид некплку критериуми, какп щтп се: 
критериуми за защтита на живптната средина, геплпщки, технишки и екпнпмски 
критериуми. 
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13 НЕУЕХНИЧКП РЕЗИМЕ 

13.1 Впвед  

Ппдгптпвката на Регипналнипт план за управуваое сп птпад (РПФП) и Стратегиската 
пцена на живптната средина (СПЖС) (EuropeAid/130400/D/SER/MK) се финансираат вп 
рамките на мерката 3.2 на Пперативната прпграма за регипнален развпј 2007-2009 
гпдина-впсппставуваое на интегриран и финансиски самппдржлив систем за 
управуваое сп птпад. 

Впсппставуваоетп на регипналнп управуваое сп птпадпт, какп и мпжнпста регипните 
да ги кппрдинираат активнпстите и функциите на управуваое сп птпад, вп иметп на 
ппщтините шленки, е клушна преппрака на Наципналната стратегија за управуваое сп 
птпад (НСФП) за перипдпт 2008-2020 гпдина и на Наципналнипт план за управуваое сп 
птпад  (НПФП) за перипдпт 2009-2015 гпдина.  

Регипналнипт план за управуваое сп птпадпт за Истпшнипт плански регипн се 
ппдгптвува вп спгласнпст сп Наципналната стратегија за управуваое сп птпад, 
Наципналнипт план за управуваое сп птпад и сп Закпнпт за управуваое сп птпад 
(„Службен весник на Република Македпнија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 
124/10, 51/11, 123/12, 147/13 и 163/13).  

Директивата за СПЖС (2001/42/EЗ) и Закпнпт за живптна средина („Службен весник на 
РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 
и 42/14) прппищуваат дека пдредени планпви и прпграми, кпи мпже да имаат 
знашителнп влијание врз живптната средина, мпра бидат предмет на Стратегиска 
пцена на влијанијата врз живптната средина (СПЖС). 

13.2 Впвед вп стратегиска пцена на живптната средина  

Ппстапката за СПЖС е дефинирана вп Ппглавјетп X пд Закпнпт за живптна средина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 
123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), сппред кпе СПЖС се спрпведува за плански дпкументи 
пд пбласта на земјпделствптп, щумарствптп, рибарствптп, енергетиката, индустријата, 
рударствптп, трансппртпт, регипналнипт развпј, телекпмуникациите, управуваоетп сп 
птпад, управуваоетп сп впди, туризмпт, прпстпрнптп и урбанистишкптп планираое и 
кпристеоетп на земјищтетп, за Наципналнипт екплпщки акципнен план и лпкалните 
екплпщки акципни планпви, какп и за сите стратегиски, плански и прпграмски 
дпкументи, сп кпищтп се ппфаќа спрпведуваое на прпекти за кпи се спрпведува пцена 
на влијанијата на прпектпт врз живптната средина. 

Стратегиската пцена на живптната средина (СПЖС) е систематски прпцес кпј 
предвидува пдредени превентивни мерки сп кпи ќе се пбезбеди защтита пд сите 
пптенцијални влијанија, вп фазата на планираое или дпнесуваое на пдлука, на нивп 
на „стратегиски акции“ или пплитики, планпви и прпграми. 

Целта на СПЖС е да се пптврди дека инфпрмациите за знашителните ефекти врз 
живптната средина, предизвикани пд имплементација на Планпт се спбрани и ставени 
на увид на лицата щтп пдлушуваат, какп вп текпт на израбптката на Планпт, така и пред 
негпвптп усвпјуваое. Сппред тпа, СПЖС е клушна кпмппнента на пдржливипт развпј, 
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фпкусирана на защтитата на живптната средина. СПЖС, истп така, пвпзмпжува ушествп 
на јавнпста вп прпцеспт на пдлушуваое и ја згплемува транспарентнпста. 

13.2.1 Интеграција ппмеду ппстапката за ппдгптпвка на РПФП и ппстапката на СПЖС  

Ппстапката на СПЖС се спрпведува паралелнп сп израбптката на Планпт. 
Кппрдинацијата меду ппстапката на СПЖС и ппдгптпвката на РПФП беще ппстигната 
преку тесна спрабптка и вклушуваое на шленпвите на тимпт (тимпт на СПЖС и на 
РПФП), надзпрнипт пдбпр, дпгпвпрнипт прган и прганпт надлежен за технишка 
реализација и мпнитпринг на Планпт вп сите фази на прпектпт, преку анализа на 
дпстапна литература, разгледуваое на технишки и пплитишки ппции, ревизија на 
сегащната спстпјба на живптната средина и пцена на ппциите, селекција и пдредуваое 
на ппсегпт на стратегиската пцена на живптната средина, кпнсултација на јавнпста, итн. 
Членпвите на тимпт, заинтересираните субјекти и кприсниците на прпектпт ушествуваа 
на гплем брпј рабптилници и рабптни спстанпци, прганизирани вп прпстприите на 
Регипналнипт центар за развпј на Истпшнипт плански регипн вп Прпбищтип, 
Прпектната канцеларија вп Скппје и вп прпстприите на Министерствптп за живптна 
средина и прпстпрнп планираое. 

13.2.2 Метпдплпгија на СПЖС  

Ппстапката на СПЖС ги ппфаќа следниве шекпри: ппределуваое на пптребата пд 
спрпведуваое на СПЖС, пдредуваое на пбемпт, ппдгптпвка на СПЖС извещтај, 
кпнсултација на јавнпста, издаваое на финалнп мислеое вп пднпс на СПЖС извещтајпт  
и мпнитпринг врз спрпведуваое на планскипт дпкумент.   

13.2.3 Прпцес на прпверка, пдредуваое на ппсегпт и учествп на јавнпста 

Вп спгласнпст сп шлен 65, став 2 пд Закпнпт за живптна средина и шлен 3, став 10 пд 
Фредбата за стратегии и прпграми, вклушувајќи измени на таквите стратегии, планпви и 
прпграми, за кпищтп задплжителнп се спрпведува ппстапка за пцена на нивнптп 
влијание врз живптната средина и здравјетп на лудетп („Службен весник на Република 
Македпнија“ бр. 153/07 и 45/11), управуваоетп сп птпадпт е пращаое за кпе 
спрпведуваое ппстапка за пцена на влијаниетп врз живптната средина и здравјетп на 
лудетп е задплжителна.  

Фазите на прпверка и пдредуваое на пбемпт, вклушуваат: утврдуваое на пптребата за 
спрпведуваое на СПЖС, идентификација на заинтересираните субјекти и ппдгптпвка на 
дпкументи врз пснпва на кпи МЖСПП ќе издаде Рещение за пбемпт на СПЖС. 

Фазите на прпверка за ппределуваое на пптребата за спрпведуваое на СПЖС и  пбемпт 
на СПЖС беа спрпведени преку некплку рабптни спстанпци и кпнсултации сп 
заинтересираните субјекти и експертите вклушени вп ппдгптпвката на Планпт. На пвие 
спстанпци беа утврдени клушните екплпщки прпблеми, целите, квантитативните цели и 
индикатприте кпи би биле релевантни за пценуваое вп СПЖС Извещтајпт.  

Кпментарите и предлпзите щтп прпизлегпа пд пвие кпнсултации се земени предвид вп 
Пдлуката за спрпведуваое на ппстапка на СПЖС, пбемпт на СПЖС и СПЖС Извещтајпт. 
Изгптвената Пдлука и пбрасците за спрпведуваое на СПЖС ппстапката, кпрелацијата на 
целите на РПФП сп наципналните стратегиски, плански/прпграмски дпкументи и картата 
на Регипнпт беа пбјавени на веб-страницата на Министерствптп за живптна средина и 
прпстпрнп планираое и на ппщтините вп Регипнпт на 25.03.2014 гпдина и беа јавнп 
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дпстапни за разгледуваое вп перипд пд 15 дена. Вп предвиденипт рпк за јавнп 
разгледуваое, не беа дпставени кпментари, предлпзи или пригпвпри вп врска сп 
пбјавената Пдлука за спрпведуваое на СПЖС и придружните дпкументи. 

13.2.4 Реализирани активнпсти вп рамките на СПЖС 

Пчекуван 
датум 

Степен на ппдгптпвка/фаза 

нпември, 
2013 

Презентираое на СПЖС ппстапката на засегнатата јавнпст, 18.11.2013 гпдина, 
Прпбищтип 

јануари, 2014 
Ппдгптпвка на фпрмулари и пдлука за спрпведуваое СПЖС ппстапка, 15.01.2014 

гпдина, Прпбищтип 

април, 2014 
Дпнесуваое пдлука за спрпведуваое СПЖС и нејзинп пбјавуваое на веб страната на 

МЖСПП 

април, 2014 Фтврден пбемпт и целите на СПЖС и пбјавуваое на веб страната на МЖСПП 

април, 2014 Известуваое пд МЖСПП за прифаќаое на пдлуката бр.15-4385/2 пд 15.04.2014 гпдина 

мај, 2014 Пбјавуваое на нацрт планскипт дпкумент и нацрт СПЖС Извещтајпт 

јуни, 2014 Пдржана јавна расправа за нацрт СПЖС Извещтајпт  

јуни, 2014 
Мислеое на МЖСПП за успгласенпст на СПЖС Извещтајпт сп бараоата на 

наципналнптп закпнпдавствп 

јуни, 2014 
Кпнсултација сп јавнпста и заинтересираните страни вп пднпс на Планскипт дпкумент и 

СПЖС Извещтајпт 

јуни, 2014 Заврщени кпнсултации сп јавнпста 

јуни, 2014 Анализа на пристигнатите забелещки пд јавнпста 

 Ревизија на Планскипт дпкумент, врз пснпва на инфпрмациите пд кпнсултациите 

 Финализираое на СПЖС Извещтајпт 

јули, 2014 Финалнп мислеое пп СПЖС Извещтајпт - негпвп пбјавуваое 

 Прифаќаое на Планскипт дпкумент 

13.3 Кратпк преглед на спдржината на Планпт, негпвите главни цели и нивната 
кпрелација сп други релевантни планпви и прпграми/плански дпкументи  

13.3.1 Кратпк преглед на спдржината на Планпт 

Регипналнипт план за управуваое сп птпад (РПФП) е важен инструмент, кпј 
придпнесува кпн спрпведуваоетп и пстваруваоетп на пплитиките и на 
квантитативните цели утврдени на пплетп на управуваое сп птпад на наципналнп нивп 
и на нивп на ЕФ. За таа цел, се ппдгптвува Регипнален план за управуваое сп птпад 
(РПФП) за Истпшнипт плански регипн (ИПР). Истпшнипт плански регипн ги ппфаќа 
следните ппщтини: Штип, Прпбищтип, Кпшани, Карбинци, Зрнпвци, Берпвп, Пехшевп, 
Чещинпвп-Пблещевп, Делшевп, Виница, Македпнска Каменица. Ппщтината Свети 
Никпле пдлуши дппплнителнп да се вклуши вп РПФП. 

Вп Нацрт РПФП, главните цели се утврдени вп спгласнпст сп хиерархијата на птпад, 
впсппставена сп Рамкпвната директива за птпад. 

Нацрт РПФП ппищува разлишни сценарија за пдржливп управуваое сп птпадпт вп ИР, 
щтп вклушува и разлишни ппции, какп щтп се:  
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 Превенција на птпадпт и негпвп сведуваое на минимум,  

 Спбираое на птпадпт (ппции за спбираое на мещан птпад, спбираое на суви 
материјали щтп мпжат да се рециклираат, спбираое на бипразградливипт 
птпад, спбирни места, ппции за претпвар на птпад), 

 Ппции за рециклираое и прерабптка (инсталации за прерабптка на материјали 
MRF, рециклираое на бипразградливипт птпад, ппстрпјки за механишкп-
биплпщки третман (MBT), механишкп-биплпщка стабилизација (MBS)), 

 Ппции за искпристуваое на птпадпт (термишки третман на цврст птпад или 
термишка пксидација или инцинерација), 

 Ппции за птстрануваое на птпадпт (деппнија).  
Ппнатаму, нацрт РПФП ги зема предвид ппциите/мпделите за санација на ппстпјните 
деппнии. Ппциите за санација на ппстпјните диви деппнии се: 

 Затвпраое, санација и грижа пп затвпраоетп на ппщтинските деппнии, 

 Затвпраое и санација на „дивите деппнии“ и напущтените „диви деппнии“. 
Кпнешнипт избпр на метпдпт за планпт за санација мпже да се изврщи дури пп детална 
студија за ппшвата и ппдземните впди, пднпснп студии кпи не спадаат вп ппсегпт на 
пвпј прпект. 

13.3.2 Предмет и главни цели на Планпт  

Регипналнипт план за управуваое сп птпад е клушен елемент на регипналната 
пплитика, сп кпјщтп се пбезбедува стратегиска рамка щтп ќе пвпзмпжи Регипнпт вп 
целина да напредува брзп кпн пппдржливи нашини на прпизвпдствп и пптрпщувашка 
на стпки, а пптпа рециклираое или прерабптка, кплку щтп е мпжнп, на спздаденипт 
птпад. Истп така, тпј има важна улпга вп утврдуваоетп на сегащнипт капацитет на 
Регипнпт за управуваое сп птпадпт и впсппставуваое на сппдветна инфраструктура 
щтп ќе треба да се изгради за да се задпвплат идните пптреби. 

Целта на Регипналнипт план за управуваое сп птпад е да ги преземе принципите и 
припритетите, утврдени вп Наципналната стратегија и Наципналнипт план за 
управуваое сп птпад, и истите да ги развие вп кпнцизна, пстварлива рамка щтп ќе 
пвпзмпжи Регипнпт да се движи кпн пдржливи практики вп иднина. 

Целите на Планпт за управуваое сп птпад и индикатприте, вп пднпс на хиерархијата вп 
управуваоетп сп птпадпт, се: превенција на птпадпт и негпвп сведуваое на минимум, 
спбираое на кпмунален птпад (услуги и степен на ппкриенпст), рециклираое и 
прерабптка на птпадпци, птстрануваое на птпад, вклушувајќи намалуваое на 
бипразградливипт птпад дп минимум, ппсебни текпви на птпад, затвпраое, санација и 
грижа пп затвпраоетп на ппщтинските деппнии и на дивите деппнии, ппврат на 
трпщпците, пбука и јавна свест. 

13.3.3 Кпрелација на целите на РПФП сп целите на други наципнални релевантни 
стратегии, планпви и прпграми  

За целите на пценуваоетп на влијаниетп врз живптната средина, беа анализирани 
пдреден брпј наципнални планпви, прпграми и стратегии пд разлишни сектпри, какп и 
нивните главни цели. Вп СПЖС Извещтајпт е даден кратпк преглед на главните цели на 
пвие клушни плански дпкументи, нивната кпрелација сп целите на РПФП, какп и 
активнпстите кпи би мпжеле да придпнесат кпн реализацијата на РПФП. Вп Анекс 2 кпн 
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СПЖС Извещтајпт е даден кратпк преглед на дппплнителната анализа и кпрелација на 
целите на РПФП сп целите на други наципнални планпви, прпграми и стратегии, целите 
на Директивата на ЕФ, какп и пбврските щтп прпизлегуваат пд релевантните 
медунарпдни кпнвенции. 

13.4 Релевантни аспекти на сегашната спстпјба на живптната средина  

Релевантните аспекти на сегащната спстпјба на живптната средина, ппврзани сп 
населениетп и здравјетп на лудетп, климатските карактеристики и квалитетпт на 
впздухпт, впдата, ппшвата, биплпщката разнпвиднпст и прирпднптп наследствп, 
културнптп наследствп и материјалните дпбра се деталнп ппищани вп Ппглавјетп 4 на 
СПЖС Извещтајпт. 

Вп пвпј дел е важнп да се наппмене дека Истпшнипт плански регипн е лпциран вп 
истпшнипт дел на државата и се граниши сп Бугарија. Внатрещнп, граниши сп Вардар, 
Скппје, Северп-истпшен и Југп-истпшен плански регипн. Регипнпт е ппделен на 11 
ппщтини: Берпвп, Чещинпвп-Пблещевп, Делшевп, Карбинци, Кпшани, Македпнска 
Каменица, Пехшевп, Прпбищтип, Штип, Виница и Зрнпвци47. ИР се прпстира на 
ппврщина пд ~4177 km2. Вп спгласнпст сп ппдатпците пд ппследнипт пппис на 
населениетп вп 2002 гпдина, сп 119.863 жители кпи ги населуваат урбаните пбласти, а 
83.296 руралните. Сегащната пппулација на Истпшнипт статистишки регипн е 181.858 
жители или 9,0% пд вкупнптп население на земјата, сппред ппследнипт пппис на 
населениетп вп 2002 гпдина. Густината на населениетп е 51/km2 (129/sq mi). 

Нajнаселенa ппщтина вп Регипнпт е ппщтина Штип и ппфаќа 23,6% пд вкупнптп 
прпизвпдствп на птпад вп Истпшнипт плански регипн, пп кпј следи ппщтина Кпшани 
(20,7%). Чистп руралните ппщтини, пднпснп Чещинпвп-Пблещевп, Карбинци и Зрнпвци 
имаат генералнп ппниски нивпа на генериран птпад пд урбани средини, щтп резултира 
сп малп ушествп вп генерираоетп птпад вп Регипнпт. Прпсешнптп дневнп кплишествп на 
генериран птпад пп жител вп Истпшнипт плански регипн изнесува 0.254 
t/жител/гпдина, щтп е мнпгу блискп дп прпценките пд претхпдните студии. 

Системпт за управуваое сп птпад главнп се заснпва на спбираое и птстрануваое на 
птпадпт. Фслугите за спбираое, трансппртираое и птстрануваое ги пбезбедуваат 
јавните кпмунални претпријатија (ЈКП). Птстрануваое на птпадпт е пбезбеденп пд 
страна на ЈКП вп единаесет (11) ппщтински деппнии. Рабптеоетп на деппниите е 
кпнтрплиранп, нп истите не се успгласени сп бараоата на ЕФ. Сппред спрпведените 
теренски истражуваоа, ппстпјат 71 некпнтрплирани деппнии, пспбенп вп руралните 
пбласти. 

Фслугите за спбираое, трансппртираое и птстрануваое е главнп се пбезбедени пд 
страна на јавните кпмунални претпријатија (ЈКП). Сепак, недпвплна ликвиднпст на ЈКП 
спрешува инвестиции вп сппдветна инфраструктура за сегрегација и третман на птпад; 
затпа, главнп мещанипт птпад се спбира и деппнира на ппщтинските деппнии кпи не 
се неуспгласени сп ЕФ бараоата, сп исклушпк на населба Штип, каде щтп ппстпјат 
ппсебни кпнтејнери за пластика и хартија. 

                                                      
47

 Дппплнителнп, ппщтина Свети Никпле пдлуши да биде вклушена вп РПФП. 
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Сппред дпбиените инфпрмации, прпцентпт на населениетп кпе дпбива редпвна 
служба се движи пд 38% (Чещинпвп-Пблещевп) дп 100% (Штип и Пехшевп). Ппгплемипт 
дел пд населениетп кпе не дпбива билп какви услуги живее вп руралните пбласти. Пва 
дпведе дп згплемуваоетп на брпјпт на дивите деппнии щтп се напдаат на 
периферијата на населените места. Фреквенцијата на спбираое на птпадпт варира 
ппмеду ппщтините. Сп цел да се интерпретираат резултатите, мпра да се пптсети дека 
најнаселена ппщтина вп Регипнпт е ппщтина Штип, а најмалку населена, ппщтина 
Зрнпвци. 

13.5 Карактеристики на живптната средина на ппдрачјетп кпе ќе биде значителнп 
засегнатп и спстпјба вп птсуствп на реализација на планпт  

Вп пва ппглавје се ппищани карактеристиките/екплпщките прпблеми вп Регипнпт, 
клушните пращаоа или прпблеми карактеристишни за ппстпјнипт систем на 
управуваое сп птпад вп Регипнпт и пцената на живптната средина без спрпведуваое 
на РПФП, вп пднпс на населениетп и здравјетп на лудетп, климатските карактеристики и 
квалитетпт на впздухпт, впдата, ппшвата, биплпщката разнпвиднпст и прирпднптп 
наследствп, културнптп наследствп и материјалните дпбра. 

Сегащнипт систем за управуваое сп птпад вп Регипнпт е заснпван, главнп, на 
спбираое и птстрануваое на птпадпт. Најгплем дел пд населениетп, кпе живее вп 
руралните пбласти, впппщтп не дпбива услуга на спбираое на птпад. Птпадпт не се 
третира пред негпвптп птстрануваое. Индустрискипт, градежнипт, земјпделскипт, па 
дури и ппаснипт птпад шестп се деппнира заеднп сп кпмуналнипт птпад без претхпден 
третман. 

Кпмуналните деппнии, иакп се прганизирани, не се вп спгласнпст сп бараоата на ЕФ. 
Ппкрај тпа, има гплем брпј некпнтрплирани диви деппнии, кпищтп претставуваат 
гплем ризик за живптната средина.  

Спрпведената пцена, на лпкациите на деппниите вп Регипнпт, ппкажува дека тие нпсат 
ризик за здравјетп на лудетп, впдата (ппврщинската, ппдземната), ппшвата, биплпщката 
разнпвиднпст и сл. Ппвеќетп пд нив се пценети какп виспкп или среднп ризишни. 
Пцената на живптната средина, без спрпведуваое на РПФП, ппкажува дека би 
прпдплжиле следниве трендпви и закани, ппврзани сп ппстпјнипт систем на 
управуваое сп птпад: 

 непдржливп управуваое сп птпадпт; 

 управуваое сп птпадпт кпе не е вп спгласнпст сп Директивите на ЕФ; 

 непрпписнп спбираое и трансппрт на птпадпт, 

 илегалнп птстрануваое, 

 птстрануваое на разлишни видпви птпад на деппнијата без претхпден третман, 

 бипразградливипт птпад заврщува на деппнија и генерира знашителни емисии 
вп впздухпт, 

 палеое на птпадпт на птвпрен прпстпр на деппниите (легални или диви), 

 емисии пд деппниски гас, 
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 непријатна миризба (вп текпт на спбираоетп, трансппртпт и птстрануваоетп), 

 згплемени емисии на стакленишки гаспви, 

 спздаваое на исцедпк и негпвп ппнираое вп впдните тела и вп ппшвата, без 
какпв билп третман, 

 зафаќаое на пгрпмна ппврщина земјищте за птстрануваое на птпадпт, 

 несанирани лпкации на деппнии сп виспк ризик за живптната средина и за 
здравјетп на лудетп, 

 знашителнп влијание врз медиумите на живптната средина (згплемени емисии 
вп впздухпт, бушава, непријатна миризба, загадуваое на ппшвите и впдите) и врз 
квалитетпт на живптпт, предизвиканп пд сегащнипт систем на управуваое сп 
птпадпт, 

 лпща здравствена спстпјба ппврзана сп квалитетпт на живптната средина, 

 забплуваоа, какп резултат пд инфекции щтп се пренесуваат преку храната, 
впдата, впздухпт, ппшвата, итн. 

 намалена стапка на врабптуваое, намалени прихпди пд рециклираое и 
искпристуваое на птпадпт, итн. 

 пгранишени прихпди пд рециклираое и искпристуваое на птпадпт, итн.. 

13.6 Ппдрачја пд ппсебнп значеое пд аспект на заштита на дивите птици и 
живеалиштата   

Истпшнипт плански регипн се карактеризира сп:  

Пет значајни прнитплпшки лпкалитети (IBA-ЗПЛ): Пспгпвски Планини, Дплина на река 
Злетпвица, Пвше Ппле, Уппплка - Бабуна - Брегалница и Мантпвп - Лакавица.  

Пет значајни растителни ппдрачја (IPA-ЗРП): Пспгпвп, Пвше Ппле - Бпгпслпвец, Јудпви 
Ливади, Кривплак - Серта и Плашкпвица. 

13.7 Цели на заштитата на живптната средина утврдени на наципналнп и 
медунарпднп нивп   

Целите на защтитата на живптната средина се дефинирани вп спгласнпст сп 
наципналнптп и сп медунарпднптп закпнпдавствп и истите беа земени предвид при 
израбптката на СПЖС Извещтајпт.  

Вп Извещтајпт се дефинираат ппщтите цели, ппврзани сп впсппставуваоетп на 
функципнален и ефикасен наципнален систем на управуваое сп живптната средина.  

Ппсебните цели на защтитата на живптната средина, изразени преку целите на СПЖС, 
се:  

 Ппдпбруваое на услпвите за живпт на населениетп, 

 Защтита и унапредуваое на биплпщката разнпвиднпст и прирпднптп 
наследствп, 

 Защтита и унапредуваое на квалитетпт на впдата, 

 Защтита и унапредуваое на квалитетпт, квантитетпт и функцијата на ппшвата, 
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 Ппдпбруваое на квалитетпт на впздухпт и намалуваое на емисиите на 
стакленишки гаспви, 

 Ппдпбруваое и защтита на материјалните дпбра, 

 Защтита и унапредуваое на културнптп наследствп, 

 Зашувуваое на пределските карактеристики и защтита на пределпт насекаде, а 
пспбенп вп прпгласените ппдрашја. 

Ппврзанпста на целите на СПЖС и на Планпт е ппдеталнп прикажана вп Ппглавјетп 7.1.  

13.8 Анализа на алтернативи  

Врз пснпва на деталната пцена и пресметките, дппплнителнп ппддржани сп метпдпт 
ELECTRE III за Истпшнипт плански регипн, вп РПФП три сценарија се пценети какп 
најсппдветни за пдржливп управуваое сп птпадпт, ппдредени пп следнипв редпслед: 
Сценарип S3b  (префериранп), Сценарип S2 (втпрп) и Сценарип S1a (третп). 

За да се дпбие јасен преглед на пптенцијалните влијанија врз живптната средина, 
кпищтп мпжат да се ппјават при реализацијата на сценаријата S3b, S2, S1a, вп пва 
ппглавје се врщи сппредба ппмеду Сценариптп „без да се прави нещтп“ (ппстпјнипт 
систем на управуваое сп птпад вп Регипнпт) и реализацијата на предлпжените 
сценарија.  

За да се пптврди дали најдпбрптп предлпженп сценарип вп РПФП (S3b) е истпвременп 
најдпбрп сценарип пд аспект на стратегиската пцена на живптната средина, вп СПЖС 
Извещтајпт пд СПЖС се прави сппредба меду ппциите на предлпжените сценарија. 

Заклучпк: Пд предлпжените сценарија, мпже да се заклуши дека сценариптп S3b дава 
ппгплема придпбивка и има најмали влијанија врз живптната средина вп сппредба сп 
другите сценарија. Генералнп сите ппции вп сценаријата се слишни, генерираат слишни 
влијанија и вклушуваат слишна технплпгија за третман на птпадпт. Разликите се 
единственп вп видпт на механишкипт третман (шисти и нешисти капацитети за 
прерабптка на материјали - шист/нешист MRF), кпмппстираое на пргански и зелен 
птпад и квалитет на прпизведенипт рециклиран материјал.  

Системпт на две канти на спбираое на птпадпт, претставен вп сценариптп S3b, шисти 
капацитети за прерабптка на материјали и дпмащнптп кпмппстираое нудат преднпсти 
сп дпбиваое на квалитетен прпизвпд и ппмалп влијание врз живптната средина 
пткплку кај другите сценарија. 

Мпже да се заклуши дека, ппкрај пваа пцена, сценариптп S3b се предлага какп 
префериранп сценарип и вп РПФП. Пваа ппција ппкажува најдпбри резултати вп пднпс 
на закпнските, екплпщките, технплпщките и екпнпмските критериуми.  

13.9 Мпжни значителни влијанија врз живптната средина  

РПФП претставува пснпва за примена на интегриран систем за управуваое сп птпад 
какп нашин на кпнтрплираое на разлишни видпви спздаден птпад. 

РПФП ќе претставува упатствп за иднптп управуваое сп птпадпт вп Регипнпт, кпе ќе 
придпнесе кпн намалуваоетп на кплишината на птпадпт щтп заврщува на деппнија, 
пбемпт на пптенцијалната ппаснпст на спздаденипт птпад, емисиите вп атмпсферата, 
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впдата и ппшвата, емисиите на стакленишки гаспви и други загадувашки материи кпи се 
генерираат сп ппстпјнипт систем на управуваое сп птпадпт.  

Ппкрај наведените придпбивки, регипналнптп управуваое сп птпадпт ќе придпнесе 
кпн ппдпбруваоетп на спцип-екпнпмската спстпјба вп Регипнпт, щтп ќе се рефлектира 
преку згплемена ппнуда на рабптни места, ппдпбра делпвна клима, итн. 

Ппкрај фактпт щтп префериранптп сценарип (S3b) ќе придпнесе кпн иднптп 
впведуваое на сппдветен систем за управуваое сп птпадпт и кпн ппдпбруваое на 
сегащната спстпјба на управуваое сп птпадпт, спрпведуваоетп на разрабптените 
ппции преку кпнкретни прпекти мпже да предизвика и негативни ефекти, на лпкалнп 
нивп. 

Ппкрај пцената на влијанијата врз живптната средина пд префериранптп сценарип S3b, 
вп пва ппглавје е ппфатена и пцена на влијаниетп врз живптната средина 
предизвиканп пд санација на ппщтински и диви деппнии вп Регипнпт, какп дел пд 
активнпстите на РПФП. 

Префериранптп сценарип S3b и санација на ппстпјните ппщтински и диви деппнии ги 
спдржи следниве ппции и ппд-ппции: 

Уабела 41 Сценарип Т3b и санација на ппстпјните ппщтински и диви деппнии 

Сценарип S3b и санација на ппстпечките ппштински и диви деппнии 

Ппција: Спречуваое на 

генерираоетп птпад 

Ппд-ппција: Активнпсти за ппдигнуваое на свеста за превенција на птпадпт вп Регипнпт, 

финансираое и спрпведуваое на прпекти и услуги за ппвтпрна упптреба, ппддрщка и 

пвпзмпжуваое на заедницата и вплпнтерскипт сектпр, т.е. прганизираое на нарпдни 

кујни, иницијативи за прехрана на сирпмащните, израбптка на разни впдиши за 

превенција пд генерираое на птпад, истражуваое и развпј. 

Ппција: Спбираое Ппд-ппција: Систем на спбираое сп две канти (канти сп птпад кпј мпже да се рециклира 

и пстатпци пд птпад), спбирни места, пдделнп спбираое на зелен птпад. 

Ппција: Уретман на 

канта сп птпад 

ппгпден за 

рециклираое 

Ппд-ппција: Инсталација за прерабптка на материјали (MRF) 

Ппција: Уретман на 

канта сп пстатпци пд 

птпад 

Ппд-ппција: Механишкп-биплпщка стабилизација (MBS) 

Ппција: Уретман на 

зелен птпад  

Ппд-ппција: Кпмппстираое вп бразди-птвпренп кпмппстираое 

Ппција:  Уретман на 

извпрпт на спздаваое 

Ппд-ппција: Дпмащнп кпмппстираое 

Ппција: Деппнија  Ппд-ппција: Деппнија за пстатпци 

Ппција: Санација на 

ппстпечки ппштински 

и диви деппнии 

Ппд-ппција: Санација на деппнија-Мпдел „А“-птстрануваое на птпадпт пп метпд „ex-

situ“
48

, Санација на деппнија-Мпдел „В“-Безбеднп птстрануваое „in-situ“
49

, Санација на 

деппнија-Мпдел „C“-Безбеднп птстрануваое „in-situ“
50

 

                                                      
48

 „Ex-situ“сп шистеое на птпадпт и негпвo птстрануваое на ппщтинските деппнии. Пвпј метпд е применлив за 
санација на нелегалните мали (диви) деппнии сп вплумен дп 1.000 m

3
. 

49
 Предлпженп е за санација на деппнии сп среден ризик и мнпгу виспк ризик и пбем на птстранет птпад дп 100.000 

m
3
 вп среден рпк. 
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Уабела 42 Мпжни ппзитивни влијанија предизвикани пд реализацијата на префериранптп 
сценарип Т3b и санација на ппстпјните ппщтински и диви деппнии  

Сценарип S3b и санација на ппстпечките ппштински и диви деппнии 

Цели на СПЖС Пцена на влијаниетп предизвиканп пд ппциите 

Ппдпбруваое на услпвите 

за живпт на населениетп 

Превенција пд генерираое птпад
51

 

Пваа ппција е најппвплна ппција за управуваое сп птпадпт, сместена на врвпт на 

хиерархијата на управуваое сп птпадпт. Главните придпбивки пд пваа ппција се:  

-Ппдпбрена пдржливпст, преку намалуваое на упптребата на ресурси вп 

примарнптп прпизвпдствп;  

-Пбезбедуваое на ппдпбра искпристенпст на материјалите и намалуваое на 

пптребата за деппнии;  

-Прпдплжуваое на живптпт на стпките/дпбрата; 

-Нарпдните кујни пбезбедуваат мпментална ппддрщка на луде вп криза;  

-Ја елиминира пптребата пд спбираое, пбрабптка/третман и птстрануваое на 

птпадпт и негативни влијанија врз живптната средина кпи настануваат какп резултат 

на пвие активнпсти;  

-Нема негативнп влијание врз живптната средина и здравјетп на лудетп;  

-Има нетп екплпщка пплза пд секпј неспздаден тпн на птпад вп пднпс на секпја 

друга ппција за управуваое сп птпад. 

Спбираое на птпад 

-Интегриранптп управуваое сп птпад ќе придпнесе за ппдигнуваое на јавната свест 

вп врска сп пдржливп управуваое сп птпадпт и ќе резултира сп ппдпбруваое на 

живптната средина, јавнптп здравствп и екпнпмски придпбивки.  

-Пптенцијални ппзитивни влијанија се: мпжнпсти за врабптуваое и безбеднп 

спбираое на птпадпт за ппнатампщен третман и птстрануваое.  

-Впведуваое на пдделнп спбираое: спбираое сп две канти дава мпжнпст 

рециклираните материјали сп дпбар квалитет да бидат прпдадени и да се намали 

кплишината на деппниран птпад. 

-Пдделуваоетп на специфишни фракции на кпмуналнипт птпад на извпрпт на 

негпвптп спздаваое дава најдпбри резултати при рециклираое на пдредени 

материјали и пбезбедува дпбар квалитет на прпизвпдите кпи би се прпдавале.  

-Пдделнптп спбираое вп спбирни места  ќе има ппзитивнп влијание врз живптната 

средина и здравјетп на лудетп. Упа, истп така ќе ги намали ризиците пп здравјетп и 

безбеднпста (несреќи) на рабптните места и вп дпмаќинствата.  

-Пдделнптп спбираое на зелен птпад придпнесува за дпбиваое на кпмппст сп 

дпбар квалитет, намалуваое на птпадпт на деппнија, намалуваое на деппнискипт 

гас и стакленишките гаспви. 

Сите сппменати ппции за пдделнп спбираое на кпмуналнипт птпад ќе имаат 

знашителнп ппзитивнп влијание врз климатските прпмени и намалуваое на нивнптп 

негативнп влијание врз здравјетп на лудетп. 

Спбирни места  и претпварни станици-мпже да се кпристат какп места за 

рециклираое. Главните придпбивки пд пвие пбјекти е пренаспшуваое и прерабптка 

на ппсебните видпви на птпад кпи инаку би се птстраниле на пбишни деппнии. Пваа 

ппција ќе гп намали негативнптп влијание врз здравјетп на лудетп, а вп истп време, 

местата за рециклираое мпже да придпнесат за едукација на граданите за 

управуваое сп гпресппменатите видпви на птпад.  

                                                                                                                                                                     
50

 Предлпженп е за санација на деппнии сп мнпгу виспк ризик и пбем на птстранет птпад дп пд 100.000 дп 500.000 
m

3
 вп кратпк рпк. 

51
 Ппзитивните влијанија се исти за сите цели на СПЖС. 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                198 пд 260 

Пваа ппција ќе предизвика ппзитивни влијанија вп пднпс на врабптуваоетп и 

екпнпмијата (рабптни места, директнп ппврзани сп инсталациите за птпад и 

индиректни рабптни места за лудетп на лпкалнп и регипналнп нивп; стимулираое 

на ппщирпката екпнпмија и птвпраое на нпви бизниси, ппврзани сп управуваое сп 

птпадпт, на пример, ппвтпрната упптреба на материјали и капацитети за 

рециклираое). 

Истп така, претпварната станица ќе придпнесе за намалуваое на трпщпците за 

трансппрт на птпад дп местата за птстрануваое, пптрпщувашката на гпривп, 

сппбраќајните дестинации, емисиите вп впздухпт и др. 

Урансппрт 

Главни пптенцијални ппзитивни влијанија врз здравјетп на лудетп пд  трансппртпт на 

птпадпт се: врабптуваое и безбеднп трансппртираое на птпадпт за птстрануваое.  

Уретман на канта сп материјали ппгпдни за рециклираое (Инсталации за 

прерабптка на материјали -MRF)  

Пптенцијални ппзитивни влијанија: гп прпдплжува живптпт на стпките, пбезбедува 

прерабптен материјал за идна упптреба, ја ппдпбрува пдржливпста преку 

намалуваое на упптребата на ресурси вп примарнптп прпизвпдствп, ја намалува 

кплишината на птпад за птстрануваое и ги намалува екплпщките трпщпци вп пднпс 

на енергија и емисии, ја минимизира упптребата на нпви сурпвини и прерабптка на 

тие материјали, има защтеди на емисиите на CO2 пд пптрпщувашката на енергија. 

Пдделуваоетп на материјалите, кпи мпжат да се рециклираат, вп шистите 

инсталации (шист MRF) за прерабптка на материјали ќе предизвика ппзитивни 

влијанија врз здравјетп на лудетп, врабптуваоетп и екпнпмијата. Пвие влијанија ќе 

бидат видливи преку спздаваое на нпви рабптни места, директнп ппврзани сп 

инсталациите за птпад и индиректни рабптни места за лудетп на лпкалнп и 

регипналнп нивп, преку стимулираое на ппщирпката екпнпмија. 

Механичкп-биплпшка стабилизација-MBS 

При третман на птпадпт пд пстатпци сп механишкп-биплпщка стабилизација ќе се 

прпизведуваат вредни материјали щтп мпже да се прпдаваат какп прпизвпди 

слишни на кпмппст-CLO, железп, алуминиум и други материјали. Прпцеспт на 

механишкп-биплпщка стабилизација мпже да прпизведе виспкп калпришнп цврстп 

гпривп (SRF)-дпбиенп пд птпад кпе мпже да се кпристи вп електраните за 

електришна енергија или вп пешките за цемент.  

Механишкп-биплпщката стабилизација ќе има ппзитивнп влијание врз здравјетп на 

лудетп, врабптуваоетп и ефекти врз екпнпмијата на регипналнп нивп. 

Кпмппстираое вп бразди - птвпренп кпмппстираое 

Пптенцијалните ппзитивни влијанија пд третманпт на зеленипт птпад сп 

кпмппстираое вп бразди вклушуваат прпизвпдствп на кпмппст сп дпбар квалитет, 

кпја ќе ја стимулира ппщирпката екпнпмија преку ппвратпк на материјали ппгпдни 

за рециклираое (кпмппст какп ппдпбруваш/збпгатуваш на ппшвата). 

Дпмашнп кпмппстираое 

Пптенцијалнп ппзитивнп влијание пд дпмащнптп кпмппстираое: 

-Уретман на пргански птпад вп руралните пбласти и прпизвпдствп на кпмппст сп 

дпбар квалитет;  

-Финансиска кприст за индивидуалните прпизвпдители на кпмппст. 

Деппнија за пстатпци 

Иакп птстрануваоетп на птпадпт е најмалку ппсакувана ппција, таа сè ущте е еден 

неппхпден дел на интегриранипт систем за управуваое сп птпад. Главните 

пптенцијални ппзитивни влијанија на идната регипнална деппнија се:  

-Намаленп или кпмплетнп елиминиранп птстрануваое на птпадпт на ппщтински или 

диви деппнии вп Регипнпт и елиминираое на негативните влијанија врз живптната 
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средина и здравјетп на лудетп,  

-Правилнп и безбеднп птстрануваое на препстанатипт птпад (пстатпци) на 

сппдветнп регулирана деппнија,  

-Мпжнп прпизвпдствп на енергија пд спгпруваое на деппниски гас,  

-Врабптуваоа. 

Санација на ппстпечки ппштински и диви деппнии 

Пптенцијалните ппзитивни влијанија пд санација на ппстпјните  ппщтински и диви 

деппнии се:  

-Намалуваое и птстрануваое на загадуваоетп на медиумите на живптната средина 

и ппдпбруваое на здравјетп на лудетп, пд ппстпјните деппнии;  

-Ппстпи мпжнпст, вп иднина, санираните и рекултивирани лпкации да се кпристат за 

други активнпсти, какп щтп се паркпви, детски игралищта и др., кпи ќе предизвикаат 

ппзитивни спцијални влијанија. 

Заштита и унапредуваое 

на биплпшката 

разнпвиднпст и 

прирпднптп наследствп 

Сите ппции ќе придпнесат за пдржливп управуваое сп птпадпт и ќе пбезбедат 

најдпбри резултати вп рециклираое и ппвтпрна упптреба на пдредени материјали 

щтп ќе ја намали ппбарувашката пд нпва деппнија сп гплем капацитет и сппдветнп 

ќе гп намали влијаниетп врз биплпщката разнпвиднпст. Рециклираоетп и 

ппвтпрната упптреба на птпадните материјали е иницијален ппшетпк за пдржливп 

кпристеое на ресурсите и придпнесува за намалуваое на ппбарувашката на 

прирпден материјал (искпристуваое на прирпдните материјали пришинува 

непрпценливп щтета на биплпщката разнпвиднпст). 

Санацијата на ппстпјните ппщтински и диви деппнии и изградбата на регулирана, 

регипнална деппнија ќе предизвика ппзитивнп влијание врз биплпщката 

разнпвиднпст на регипналнп нивп, бидејќи ќе се напущти сегащнипт нашин на 

птстрануваое на птпадпт, кпј негативнп влијае врз флпрата, фауната, живеалищта и 

др. Вп некпи делпви на Регипнпт, спстпјбата на биплпщката разнпвиднпст се 

прпценува какп виспкп ризишна. 

Заштита и унапредуваое 

на квалитетпт на впдата 

Пдделнптп и прганизиранп спбираое на разлишните видпви на птпад за 

ппнатампщен третман и предлпжената ппција за третман на птпадпт е дел пд 

ппцијата за пдржливп и интегриранп управуваое сп птпад и дава придпнес за 

намалуваое на директнптп или индиректнптп загадуваое на ппврщинските и 

ппдземните впди. 

Санацијата на ппстпјните ппщтински и диви деппнии и изградбата на регипналната 

деппнија ќе предизвика ппзитивнп влијание врз впдните ресурси ппради фактпт щтп 

вп иднина сегащната практика за птстрануваое на птпадпт ќе биде напущтена. 

Ппнатаму, санацијата на ппстпјните деппнии и изградба на регипнална деппнија ќе 

гп намали брпјпт на ппщтинските деппнии. Вп некпи делпви на Регипнпт, статуспт на 

впдните тела се прпценува какп виспкп ризишен. 

Заштита и унапредуваое 

на квалитетпт на 

ппчвата, кпличината и 

функцијата 

Рециклираоетп и ппвтпрната упптреба на птпадпт е дел пд ппцијата за пдржливп и 

интегриранп управуваое сп птпад и дава придпнес вп намалуваоетп на директнптп 

или индиректнптп загадуваое на ппшвата. 

Пвие ппции даваат мпжнпст за рециклираое и ппвтпрна упптреба на пдредени 

материјали щтп ќе гп намали капацитетпт на деппнијата и ќе предизвика ппзитивнп 

влијание врз ппшвата и кпристеое на земјищтетп.  

Санацијата на ппстпјните ппщтински и диви деппнии и изградбата на регипнална 

деппнија ќе предизвика ппзитивнп влијание врз ппшвата ппради фактпт щтп 

сегащните диви деппнии и ппщтински деппнии ќе се затвпрат, ќе се рекултивираат и 

ќе се кпристат за други цели. Вп некпи делпви на Регипнпт, статуспт на ппшвата се 

прпценува какп виспкп ризишен.  

Ппдпбруваое на 

квалитетпт на впздухпт и 

Ппциите за рециклираое и ппвтпрна упптреба на птпадпт придпнесуваат за 

намалуваое на емисиите на стакленишки гаспви пд деппнијата, а истп така мпже да 
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намалуваое на емисиите 

на стакленички гаспви 

ја кпмпензираат енергијата и емисиите на јаглерпд, ппврзани сп екстракција и 

прпизвпдствп пд прирпдни материјали. 

Ппнатаму, ппциите нудат мпжнпст за избегнуваое на незакпнскп птстрануваое на 

птпадпт и негпвп спгпруваое, щтп ќе придпнесе за ппдпбруваое на квалитетпт на 

впздухпт.  

Сп имплементација на кпмппстираоетп вп бразди - ппции за птвпренп 

кпмппстираое, кплишествптп на зеленипт птпад щтп заврщува на деппнија и 

предизвикува емисии на стакленишки гаспви (какп најгплем придпнесуваш на 

климатски прпмени) ќе се намали. 

Санацијата на ппщтински и диви деппнии ќе придпнесе за елиминираое на 

текпвнптп незакпнскп птстрануваое на птпад щтп предизвикува знашителнп 

загадуваое на впздухпт и претставува ризик за шпвекпвптп здравје.  

Истп така, изградбата на регипнална деппнија и мпжнптп прпизвпдствп на енергија 

пд спгпруваое на деппнискипт гас ќе придпнесе за намалуваое на емисиите на 

стакленишки гаспви на регипналнп и лпкалнп нивп. 

Унапредуваое и заштита 

на материјалните дпбра 

Ппциите даваат мпжнпст за ппнатампщна упптреба на материјалите и намалуваое 

на птпадпт кпј треба да се птстрани на деппнијата, щтп придпнесува за намалуваое 

на пптрпщувашката на енергија и впда, прирпдни материјали и др. 

Заштита и прпмпција на 

културнптп наследствп 

Ппциите ќе придпнесат за намалуваое или елиминираое на незакпнскптп 

птстрануваое на птпадпт, сп щтп пд друга страна ќе се избегнат или минимизираат 

мпжните влијанија врз културнптп наследствп или важните туристишки места вп 

Регипнпт. 

Зачувуваое на 

карактеристики на 

пределпт и заштита на 

пределпт насекаде, а 

пспбенп вп назначената 

пбласт 

Ппциите ќе ја намалат пптребата за нелегалнп птстрануваое или пптребата за нпва 

деппнија сп гплем капацитет/ппврщина. Сп тпа ќе се избегнат или минимизираат 

мпжните влијанија врз пределпт и прирпднптп наследствп. 

Санацијата на ппстпјните деппнии ќе има ппзитивнп влијание на пределпт вп 

Регипнпт, затпа щтп ппщтинските и дивите деппнии кпи предизвикуваат знашителнп 

негативнп влијание вп Регипнпт ќе се санираат и рекултивираат. 

Истп така, ппстпи мпжнпст вп иднина санираните и рекултивирани лпкации да се 

кпристат за други активнпсти, какп щтп се паркпви, детски игралищта итн.) 

 

Уабела 43 Мпжни негативни влијанија предизвикани пд реализацијата на префериранптп 
сценарип Т3b и санација на ппстпјните ппщтински и диви деппнии 

Сценарип S3b и санацијана ппстпјните ппштински и диви деппнии 

Цели на СПЖС Пцена на влијаниетп предизвиканп пд ппциите 

Ппдпбруваое на услпвите за 

живпт на населениетп 

Влијание врз здравјетп  

Пптенцијалните негативни влијанија ппврзани сп здравјетп на населениетп, 

предизвикани пд спбираое на птпадпт, трансппрт и инсталациите за негпвп 

управуваое се ппврзани сп:  

-Генерираоетп пращина, бип аерпспли, емисии пд сппбраќај, деппниски гас и 

гаспви пд гпреое на деппнискипт гас, мирис, бактерии и щтетници, разнесуваое 

на птпад, непријатнпст пд бушава, мпжат да предизвикаат негативнп влијание врз 

квалитетпт на впздухпт,  

-Придпнес кпн климатските прпмени преку генерираое на стакленишки гаспви пд 

разлишни активнпсти, 

-Исцедпкпт, птпадните впди и пптенцијалнп загадените атмпсферските впди, 

слушајнп истекуваое и несппдветен третман мпже да предизвикаат загадуваое 

на впдата, ппшвата и впздухпт, сп ппследици на квалитетпт на живееоетп, 

-Визуелнп влијание,  
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-Ппжар и експлпзии,  

-Згплемен патен сппбраќај,метеж и мпжни сппбраќајни несреќи,  

-Менталнп здравствени влијанија предизвикани при  планираое и ппставуваое 

на инсталација за птпад вп близина на станбена населба. 

-Дпкплку вп капацитетите за управуваое сп птпад не се имплементираат 

сппдветни безбеднпсни мерки, мпжни се негативни ппследици пп здравјетп и 

безбеднпста на непвластените ппсетители (нелегални спбираши, пасеое на 

дпбитпк итн.), 

-Кпмппстпт пд зелен птпад мпже да спдржи гплем брпј пргански загадуваши 

(пестициди, хемиски препарати, индустриски загадувашки материи), кпи имаат 

пптенцијал да придпнесат за загадуваое на синчирпт на исхрана и да имаат 

негативнп влијание врз дпмащните живптни кпи пасат на ппврщини каде истипт е 

аплициран, 

-Прпизведенипт прпизвпд слишен на кпмппст (CLO) пд инсталациите за 

механишкп-биплпщкa стабилизација (бипстабилизиран) има низпк квалитет и 

мпже да се кпристи какп материјал за ппкриваое на деппнијата или за 

реставрација на земјищтетп. Акп пвпј кпмппст се кпристи какп дубривп, има 

пптенцијал да гп кпнтаминира синчирпт на исхрана или да предизвика негативнп 

влијание врз дпмащните живптни кпи пасат на ппврщини каде истипт е 

аплициран. 

Сите гпренаведени мпжни влијанија врз здравјетп на лудетп ќе зависи пд 

прганизиранипт систем за спбираое и спрпведуваое на мерките, видпт и 

старпста на превпзните средства, трансппртните патищта, зашестенпста на 

спбираое, времетп за привременп шуваое на птпадпт на местптп на спбираое, 

какп и избпр на лпкации за ппставуваое на капацитети за управуваое сп птпад и 

нивната шувствителнпст, спрпведуваое на сппдветни мерки и пдржуваое на 

прпцеспт и капацитетите. 

Спцип-екпнпмски аспекти 

Пптенцијалните негативни влијанија пд спцип-екпнпмски аспект (предизвикани 

пд спбираое на птпадпт, трансппрт и капацитетите за управуваое сп птпад) се 

ппврзани сп:  

-Згплемена тарифа за птпад кпја мпже да предизвика негативни финансиски 

влијанија врз кпмерцијалнипт сектпр и дпмаќинствата. 

-Пптпваруваое за ранливите групи (пензипнери, земјпделци и др.) кпи живеат на 

границите на сирпмащтијата.  

-Нпвипт систем за управуваое сп птпад ќе има негативни спцијални влијанија на 

нефпрмалнипт сектпр.  

-Кпристеоетп на земјищте ппврзанп сп изградба на инсталации за управуваое сп 

птпад и придружна инфраструктура-мпжнп е некпи инсталации да се градат на 

приватнп земјищте, щтп мпжат да предизвикаат негативнп влијание кај 

сппствениците на парцелите и нивна реакција. 

-Пренамената пд земјпделскп вп градежнп земјищте, мпже да предизвика 

негативнп влијание врз функципналните карактеристики на земјищтетп.  

-Санацијата на ппстпјните ппщтински и диви деппнии мпже да ги предизвика 

гпренаведените влијанија врз здравјетп на лудетп. Се пшекува дека ппгплем 

интензитет на пвие влијанија ќе се ппјави вп текпт на фазата на санација-

градежни активнпсти, нп генерираоетп на деппниски гас и исцедпк ќе прпдплжи 

и пп санацијата. Мпжнптп влијание на пваа активнпст, ппдеталнп, ќе биде 

анализиранп на нивп на прпект. 

Заштита и унапредуваое на 

биплпшката разнпвиднпст и 

прирпднптп наследствп 

Ппциите пд префериранптп сценарип за регипналнп управуваое сп птпад мпже 

да имаат негативнп влијание врз биплпщката разнпвиднпст, какп резултат на 

згплемените емисии на пращина и други загадуваши, бушава, мпжнптп 
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загадуваое на впдата и ппшвата, згплемуваое на сппбраќајпт на избраната 

лпкација, каде ќе бидат ппставени инсталациите за управуваое сп птпад и 

негпвата пкплина и пп дплжината на трансппртните рути. 

Влијаниетп врз биплпщката разнпвиднпст ќе зависи пд примената на најдпбрите 

дпстапни практики за сите ппции, спрпведените мерки за намалуваое или 

минимизираое на влијаниетп врз впздухпт, впдата и ппшвата и шувствителнпста 

на пдбраната лпкација. 

Не се пшекува ппциите пд префериранптп сценарип да предизвикаат директнп 

негативнп влијание врз прирпднптп наследствп, щтп се дплжи на критериумите 

за избпр на лпкација, презентирани вп РПФП (инсталација на капацитети за 

управуваое сп цврстипт птпад треба да се избегнува вп: пбласти защтитени сп 

закпн и индивидуални елементи на прирпдата и пределпт: Натура 2000, 

Наципнални Паркпви, РАМСАР-пбласти итн). 

Прпизвпдпт слишен на кпмппст-CLO, резултат пд инсталациите за механишкп- 

биплпщкa стабилизација (бипстабилизиран), има низпк квалитет. Дпкплку истипт 

се кпристи какп дубривп мпже да гп загади синчирпт на исхрана или да 

предизвика негативнп влијание врз тревппасните дпмащни живптни. 

Санацијата на ппстпјните ппщтински и диви деппнии мпже да ги предизвика 

гпренаведените влијанија врз здравјетп на лудетп. Се пшекува дека ппгплем 

интензитет на пвие влијанија ќе се ппјави вп текпт на фазата на изградба, нп 

генерираоетп на деппниски гас и исцедпк ќе прпдплжи и пп санацијата. 

Мпжнптп влијание на пваа активнпст, вп ппвеќе детали, ќе биде анализиранп на 

нивп на прпект. 

Заштита и унапредуваое на 

квалитетпт на впдата  

Сите ппции (и ппследпвателните мерки и дејствија) вп префериранптп сценарип 

(S3b) за регипналнп управуваое сп птпад мпже да имаат негативнп влијание врз 

впдните ресурси, вп слушај на неправилен избпр на лпкации за ппставуваое на 

инсталации за управуваое сп птпадпт, вп слушај на несакани истекуваоа, 

испущтаое на нетретиран исцедпк, птпадни впди и др.  

Ппзитивен аспект е фактпт щтп РПФП ги исклушува лпкациите за ппставуваое на 

инсталации за управуваое сп птпад, кпи се напдаат вп шувствителни сливни 

ппдрашја (ппврщински и ппдземни впди). 

Спбираое и трансппрт 

Активнпстите за спбираое, трансппрт и складираое на птпадпт (спбирни места и 

претпварни станици) мпже да имаат негативнп влијание врз ппврщинските и 

ппдземните впди, какп резултат на слушајнп истураое и истекуваое, миеое на 

впзилата и ппремата, испираое на ппврщината, мпжни инциденти и истекуваое 

вп текпт на трансппртпт на птпадпт. Прирпдата на влијанијата ќе зависи пд 

карактеристиките на сливната пбласт, типпт на садпвите за спбираое, типпт на 

впзила, трансппртните рути и квалитативните и квантитативните карактеристики 

на впдптекпт. 

Инсталации за прерабптка на материјали (MRF) 

Не се пшекуваат знашителни влијанија врз впдните тела пд имплементација на 

шиста инсталација (шист MRF) за прерабптка на материјали. Единствени емисии на 

впда пд пвпј тип на третман се емисии пд истекуваое/прпмиваое на паркинг 

прпстпрпт и миеое на впзилата и ппремата, какп и пптенцијални мали истураоа 

пд дрпбеое/балираое на кпнзерви/щищиоа и др. Дпкплку пвие впди се 

испущтат непрешистени мпже да предизвика загадуваое на впдните ресурси. 

Механичкп-биплпшка стабилизација (MBS) 

Слушајнп испущтен исцедпк пд бип-стабилизацијата/кпмппстираоетп мпже да 

претставува пптенцијална ппаснпст за ппврщинските или ппдземните впди. 

Прпцеспт на кпмппстираое има знашителна ппбарувашка на влага, кпја се кпристи 

вп ппшетната фаза на пулверизација, а пптпа испарува вп фазата на 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                203 пд 260 

кпмппстираое. Уака, генериранипт исцедпк мпже да се искпристи вп рамките на 

прпцеспт.  

Пслпбпденипт исцедпк пбишнп спдржи бипразградливи спстпјки (кпи 

предизвикуваат мирис), нитрат и прганска киселина. Пвпј вид на загадени, 

нетретирани впди мпже да имаат негативнп влијание врз впдните ресурси. 

Кпмппстираое вп бразди-птвпренп кпмппстираое 

Влијаниетп врз впдите (ппврщински и ппдземни) пд прпцесите вп инсталацијата 

за кпмппстираое е ппврзанп сп емисии пд истекуваоа и исцедпк пд 

кпмппстираоетп, какп и пд миеоетп на впзилата и ппремата. 

Исцедпкпт пд кпмппстираое мпже да влијае на ппврщинските или ппдземните 

впди, акп се испущта без претхпден третман. Кпмппстираое на зеленипт птпад 

има пптенцијал да генерира ппгплеми кплишини вищпк пд тешнпст, пспбенп акп 

се спрпведува на птвпренп. Дури и сппдветнп управувани пперации за 

кпмппстираое ќе генерираат мали кплишини на исцедпк. 

Деппнија 

Планираната регипнална деппнија ќе биде мпдерна, сп спрпведени мерки за 

защтита на ппдземните и ппврщинските впди. Нп сепак, мпжат да се ппјават 

влијанија, ппврзани сп мпжни емисии пд истекуваое пд ппврщината на 

деппнијата. Слушајни истекуваоа на исцедпкпт пд деппнијата или загадени 

ппврщински исцедпк мпжат да имаат знашителни влијанија врз квалитетпт на 

впдата (ппврщински или ппдземни впди). 

Сепак, гплемината/интензитетпт на влијанијата ќе зависи пд хидрпгеплпщките 

карактеристики на лпкацијата, спрпведените мерки за защтита на ппдземните и 

ппврщинските впди, инсталиранипт дренажен систем, впведените мерки за 

избегнуваое на мпжните ппјави на несреќи и впнредни ситуации, кплишината и 

интензитетпт на испущтаое, какп и разблажуваоата, хидрплпщкипт и 

екплпщкипт капацитет на реципиентпт. Пвпј тип на влијанија ќе претставува 

дплгпрпшна закана, за време на рабптеоетп на деппнијата и пп нејзинптп 

затвпраое. 

Санација на ппстпечки ппштински и диви деппнии 

Санацијата на ппстпјните деппнии мпже да предизвика негативни влијанија врз 

впдните тела. Ппгплем интензитет на пвие влијанија се пшекува вп текпт на 

градежната фаза, нп, генерираоетп на исцедпкпт ќе прпдплжи и пп санацијата, 

така щтп мпжнпста за влијание врз впдата предизвиканп пд предлпжените 

мпдели не е исклушенп. 

Не се пшекува ппцијата Мпдел „А“-птстрануваое на птпад сп „ex situ“ метпд да 

предизвика негативни влијанија врз впдата пп фазата на санација, бидејќи 

лпкацијата ќе биде исшистена и птстранетипт птпад ќе се деппнира на 

ппщтинските деппнии. 

Другите мпдели за „in situ“ санацијампжат да предизвикаат негативнп влијание 

врз впдите, бидејќи и ппкрај нивната санација, деппниранипт птпад ќе прпдплжи 

да генерира исцедпк. Мпжните негативни влијанија врз впдата предизвикани пд 

исцедпкпт ќе зависи пд спрпведените мерки за третман на исцедпкпт. Мпжнптп 

влијание пд пвие активнпсти ќе биде анализиранп вп ппвеќе детали на нивп на 

прпект. 

Заштита и унапредуваое на 

квалитетпт на ппчвата, 

кпличината и функцијата 

Преферираните ппции за управуваое сп птпад вп Регипнпт мпжат пптенцијалнп 

да имаат негативнп влијание врз ппшвата вп слушај на несппдветен избпр на 

лпкација за ппставуваое на инсталациитете за управуваое сп птпад, 

пптенцијалните истекуваоа, испущтаоа на нетретиран исцедпк и птпадни впди 

итн. Сепак, треба да се сппмене дека РПФП исклушува лпкации сп карактеристишна 

(сензитивна) ппшва за ппставуваое на инсталации за управуваое сп птпад. 

Спбираое и трансппрт 
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Спбираоетп и трансппртпт на птпадпт мпже да имаат негативнп влијание врз 

квалитетпт на ппшвата, какп резултат на несппдветнп спбираое и складираое, 

пптенцијалните истекуваоа пд птпадпт пд пакуваое, исцедпк пд зеленипт птпад 

и истураоа на спбирните места, претпварните станици, миеоетп на впзилата и 

ппремата и евентуален инцидент за време на трансппртпт на птпадпт. 

Прирпдата на влијанијата ќе зависи пд карактеристиките на пбласта за спбираое, 

типпт на спбирните садпви на впзилата, трансппртната рута и карактеристиките 

на земјищтетп и деталнп ќе бидат дефинирани на нивп на прпект. 

Инсталации за прерабптка на материјали (MRF) 

Ппстпи пптенцијал инсталациите за прерабптка на материјали (MRF) да имаат 

лпкални негативни ефекти врз ппшвата преку слушајни истекуваоа на птпадни 

впди или истураоа, тaлпжеое на седименти пд впздухпт итн. Истп така, 

инсталациите за прерабптка на материјали ќе генерираат птпад пд пстатпци кпј 

ќе биде деппниран на деппнијата. 

Механичкп-биплпшка стабилизација (MBS) 

Прпцесите на механишкп-биплпщка стабилизација мпжат да имаат негативни 

влијанија врз ппшвата преку слушајни истекуваоа на птпадни впди или истураоа, 

исцедпк, талпжеоа на седименти пд впздухпт итн. Влијанијата врз ппшвите 

ппнатаму ќе зависат пд квалитетпт на материјалпт кпј ќе пстане - прпизвпд 

слишен на кпмппст - CLO. Влијанијата ќе зависат пд степенпт на пбрабптка на 

пстатпците и нивната кпнешна примена. 

Ппстпи мпжнпст знашителен изнпс на инертни загадуваши да пстанат вп 

прпизвпдпт пд инсталациите за прерабптка на материјали щтп ќе резултира сп 

дпбиваое прпизвпд слишен на кпмппст сп низпк квалитет (пвпј тип на прпизвпд 

слишен на кпмппст мпже да се кпристи самп за ппкриваое на деппнијата или за 

санација на деппнијата). ). Сп цел пва да се намалат инертните материјали вп 

прпизвпдпт, пптребнп е да се изврщи ппппсежнп спртираое вп текпт на прпцеспт 

кај инсталациите за прерабптка на материјали.  

Перипд за задржуваое на птпадпт за стабилизација мпже да бара знашителна 

ппврщина на земјищте за спзреваое на материјалпт, кпј пд друга страна мпже да 

влијае на сппствениците на земјищтетп. 

Кпмппстираое вп бразди-птвпренп кпмппстираое 

Кпмппстираоетп вп бразди мпже да предизвика негативни влијанија врз ппшвата 

при слушајнп истекуваое на птпадни впди или истураое, исцедпк, кпнтаминиран 

кпмппст и др.  

Загадуваое на кпмппстпт пд зеленипт птпад мпже да прпизлезе пд инертни 

загадуваши (стаклп, пластика и метали) кпи пбишнп се птстрануваат  сп 

кпмбинација на визуелен преглед и скрининг. Вп пднпс на загадуваое сп тещки 

метали, зеленипт птпад е верпјатнп најмалку кпнтаминирана сурпвина. 

Птпаднипт материјал щтп се кпристи за кпмппстираое, мпже да спдржи гплем 

брпј на пргански загадуваши (пестициди, хемиски препарати, индустриски 

загадувашки материи), кпи мпжат да предизвикаат загадуваое на ппшвата. 

Деппнија 

Птстрануваое на пстатпците пд птпад на деппнија мпже да има негативни 

влијанија врз ппшвата, какп резултат на слушајнп истекуваое на дренираната 

впда, исцедпкпт, кпнтаминирани пстатпци итн.  

Истп така, ппшвите мпже да бидат знашителнп ппгпдени пд пперациите на 

птстрануваое, пспбенп ппради зафаќаое на гплеми земјищни ппврщини (пбемпт 

на птстранетата и складирана ппшва за време на градежната фаза). Степенпт на 

влијание зависи пд геплпщките и гепмпрфплпщките услпви на теренпт. 

Санација на ппстпечките ппштински и дивидеппнии 

Санацијата на ппстпјните деппнии мпже да предизвика негативнп влијание врз 
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ппшвата. Ппгплем интензитет на пва влијание се пшекува вп текпт на фазата на 

изградба, нп генерираоетп на исцедпкпт ќе прпдплжи и пп санацијата, па така, 

не е исклушена мпжнпста за влијание врз ппшвата предизвикана пд предлпжените 

мпдели. 

Не се пшекува ппцијата Мпдел „А“-птстрануваое на птпад пп метпд „ex situ“ да 

предизвика негативни влијанија врз ппшвата пп заврщуваоетп на фазата на 

санација, бидејќи лпкацијата ќе биде исшистена и птстранетипт птпад ќе се 

деппнира на ппщтинските деппнии.  

Други мпдели за „in situ“ санација мпжат да имаат негативнп влијание врз 

ппшвата предизвикана пд генериран исцедпк, бидејќи и ппкрај санацијата на 

деппнијата, деппниранипт птпад ќе прпдплжи да генерира исцедпк. Мпжните 

негативни влијанија врз ппшвата предизвикана пд исцедпкпт ќе зависи пд 

спрпведените мерки за негпв третман. Мпжните влијанија пд пвие активнпсти ќе 

бидат анализирани вп ппвеќе детали на нивп на прпект. 

Ппдпбруваое на квалитетпт 

на впздухпт и намалуваое на 

емисиите на стакленички 

гаспви 

Најгплем дел пд активнпстите вп префериранптп сценарип за РПФП, мпже да 

имаат негативни влијанија врз квалитетпт на впздухпт, какп резултат на 

генерираоетп на пращина, бип-аерпспли, емисиите пд сппбраќајпт, деппнискипт 

гас и гаспвите пд гпруваое на деппнискипт гас, мирис, бактерии и щтетници, 

непријатнпст пд бушава, вп слушај на неправилен избпр на лпкации за 

ппставуваое на инсталациите за управуваое сп птпад и несппдветни мерки и 

пдржуваое на прпцеспт на капацитетите. Ппради фактпт дека сите наведени 

активнпсти се ппврзани сп специфишни активнпсти за имплементација на 

прпектпт, детална пцена на влијанијата ќе се врщи на нивп на прпект. 

Спбираое и трансппрт 

Активнпстите за трансппрт на птпад мпжат да имаат негативнп влијание врз 

квалитетпт на впздухпт какп резултат на неправилнптп складираое и спбираое. 

Несппдветнптп спбираое и складираое на бипразградливипт птпад мпже да 

резултира сп емисии на стакленишки гаспви, мирис, бактерии и др. Истп така, 

други видпви на пбјекти какп спбирни места, претпварни станици и птпад (птпад 

пд пакуваое) мпже да генерираат бип-аерпспли, пращина, испарливи пргански 

спединенија, мириси, бактерии, габи и др.  

Пдделнптп спбираое на птпадпт бара згплемен брпј на разлишни видпви впзила. 

Урансппртпт на птпад мпже да биде на дплгп растпјание кпе мпже да предизвика 

генерираое на емисии на стакленишки гаспви, пращина, емисии на азптни 

пксиди, мирис и др. Прирпдата на влијанијата ќе зависи пд видпт на садпвите за 

спбираое, типпт на впзила, трансппртната рута, лпкацијата на складищната 

ппврщина и апспрбципнипткапацитет на амбиентнипт впздух. Истп така, пвие 

активнпсти ќе генерираат згплеменп нивп на бушава кпја мпже да предизвика 

негативнп влијание врз населениетп и ппстпешката фауна. 

Инсталации за прерабптка на материјали (MRF) 

Инсталациите за прерабптка на материјали ќе генерираат првенственп фугитивни 

емисии вп впздухпт, какп резултат на активнпстите за ракуваое и  спртираое на 

птпадпт. Мпжна е ппјава на емисии, дпкплку птпадпт пстане вп пбјектпт ппдплг 

временски перипд. Пва би мпжелп да ги згплеми емисиите на мирис и микрп-

прганизми. Се смета дека инсталациите за прерабптка на материјалите, 

најверпјатнп, нема да имаат знашителни влијанија врз квалитетпт на впздухпт. 

Бушавата мпже да биде пптенцијален прпблем на инсталаците за прерабптка на 

материјалите при пдредени пперации, какп щтп се ракуваое сп стаклп. 

Механичкп-биплпшка стабилизација (MBS) 

Рабптеоетп на системите за механишкп-биплпщка стабилизација ќе резултира сп 

влијанија врз квалитетпт на впздухпт пд емисии на бип аерпспли, пращина, 

испарливи пргански спединенија (ИПC) и мирис. Несппдветнптп пдржуваое на 

куппвите кпмппст, вп текпт на прпцеспт на кпмппстираое, ќе резултира сп гаспви 
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кпи мпже да предизвикаат негативни влијанија. Кпга куппвите не се правилнп 

аерирани, се развиваат кплпнии на анаерпбни бактерии и прпизведуваат гас- 

метан. Прпцеспт на распадаое, истп така, пслпбпдува јаглерпден дипксид, 

испарливи пргански спединенија (ИПC), бактерии и габи.  

Пслпбпдуваоетп на метан и јаглерпден дипксид влијае на климатските прпмени. 

Лпщп управуваните пбјекти за кпмппстираое, истп така, предизвикуваат 

непријатен мирис. Емисиите на мирис генерирани при  кпмппстираое на птпадпт 

шестп се предмет на жалби пд страна на населениетп. Вп сппредба сп другите 

фпрми на кпмппстираое, кпмппстираоетп на пстатпците пд птпадпт ќе имаат 

намалена емисија на мирис щтп се дплжи на упптребата на систем на ппкриваое 

(мембрана). 

Кпмппстираое вп бразди - птвпренп кпмппстираое 

Емисиите пд кпмппстираоетп вп бразди се ппврзани сп прпцеспт на распадаое 

кпј предизвикува испущтаоа на N2O, NH3, CH4, испарливи пргански спединенија, 

CO2, бактерии, габи и мириси. Гаспвите пслпбпдени пд неправилнп пдржувани 

куппви на кпмппст, ппврзани сп прпцеспт на кпмппстираое ќе имаат негативни 

влијанија врз квалитетпт на амбиентнипт впздух. Пслпбпдуваоетп на метан и 

јаглерпден дипксид влијае врз климатските прпмени. Лпщп управуваните пбјекти 

за кпмппстираое, истп така, предизвикуваат непријатен мирис. Најгплемипт дел 

пд населениетп има ппплаки на емисиите на мирис за време на кпмппстираое на 

птпадпт. Прирпдата на влијанијата ќе зависи пд видпт на рабптнипт прпцес и 

перипдпт на спзреваое на кпмппстпт.  

Деппнија 

Птстрануваоетп на птпад мпже да резултира сп влијанија врз впздухпт, на 

лпкалнп нивп, предизвиканп пд емисиите на испарливи пргански спединенија, 

деппнискипт гас или гпреоена деппнискипт гас. Емисиите на испарливите 

пргански спединенија мпжат да генерираат мирис. Деппнискипт гас е спставен пд 

гплем брпј гаспви, нп главнп пд метан (CH4) и јаглерпден дипксид (СП2). Упј, истп 

така има и други кпмппненти, какп щтп се јаглевпдпрпди, сулфур впдпрпд (H2S), 

ампнијак (NH3), пксидирани и халпгенизирани пргански спединенија. 

Вп текпт на првите 5-8 гпдини на рабптеое, деппнискипт гас ќе се гпри, бидејќи 

деппнискипт гас  пп квантитет и квалитет не е дпвплен (сирпмащен) за 

прпизвпдствп на енергија. Нус-прпизвпд на емисиите пд деппнискипт гас се 

азптни пксиди, CO, суспендирани шестици и дипксини/фурани. Истп така, на 

деппнијата ќе бидат генерирани емисии пд спгпруваое на гпривата на 

механизацијата кпја ќе се кпристи за изведуваое на активнпстите. Сите 

сппменати емисии мпже да предизвикаат негативнп влијание врз квалитетпт на 

впздухпт и да придпнесат за климатските прпмени на лпкалнп, регипналнп и 

глпбалнп нивп. Мнпгу е важнп да се сппмене дека деппнискипт гас  ќе се 

генерира и пп затвпраое на деппнијата. 

Други влијанија врз живптната средина, ппврзани сп деппниите, мпже да 

вклушуваат миграција на гас/ризици пд експлпзија, визуелнптп нарущуваое и 

птпадпци. Мириспт мпже да се ппшувствува дури и на растпјание пд 500 метри и 

на тпј нашин мпже да биде пришина за ппплаки. Влијанијата, сепак, ќе зависат пд 

прирпдата на деппниранипт птпад, дизајнпт на деппнијата, степенпт на спбираое 

на деппнискипт гас, временските услпви и близината/приентација на 

шувствителните рецептпри. Какп щтп спбираоетп и спгпруваоетп на деппнискипт 

гас ќе станува се ппвеќе щирпкп распрпстранетп низ целата деппнија, се пшекува 

да се намали влијаниетп пд миризбата генерирана пд деппнијата. Планираната 

регипнална деппнија ќе биде мпдерна и вп спгласнпст сп ЕФ и наципналните 

правни бараоа и стандарди, кпи вклушуваат мерки за защтита на квалитетпт на 

амбиентнипт впздух.  

Санација на ппстпечки ппштински и диви деппнии 
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Санацијата на ппстпјните деппнии мпже да предизвика негативнп влијание врз 

квалитетпт на впздухпт. Ппгплем интензитет на пва влијание се пшекува вп текпт 

на фазата на санација, нп генерираоетп на деппнискипт гас ќе прпдплжи и пптпа, 

така щтп мпжнпста за влијание врз квалитетпт на впздухпт предизвиканп пд 

предлпжените мпдели не е исклушена. Не се пшекува ппцијата Мпдел „А“ - 

птстрануваое на птпад сп метпд „ex situ“ да предизвика негативни влијанија врз 

квалитетпт на впздухпт пп фазата на санација, бидејќи лпкацијата ќе биде 

исшистена и птстранетипт птпад ќе се деппнира на ппщтинските деппнии.  

Метпдите за „in situ“ санација мпже да имаат негативнп влијание врз квалитетпт 

на амбиентнипт впздух, предизвикани пд генериранипт деппниски гас, кпј ќе 

прпдплжи да се генерира и пп затвпраоетп на деппниите. Мпжните негативни 

влијанија врз квалитетпт на впздухпт предизвикани пд деппнискипт гас ќе зависат 

пд спрпведените мерки за екстракција и прешистуваое на деппнискипт гас. 

Мпжнптп влијание на пвие активнпсти ќе биде анализирани вп ппвеќе детали на 

нивп на пснпвен прпект. 

Унапредуваое и заштита на 

материјалните дпбра 

Несппдветен избпр на лпкации за ппставуваое на капацитетите за управуваое сп 

птпад и несппдветнп пдржуваое на прпцесите вп пбјектите, какп и спбираое и 

трансппртираое на спздаденипт птпад мпже да влијаат на лпкалната 

инфраструктура, какп на пример пат, канализација, впдпвпд, електрпенергетска 

мрежа и др.  

Спбираое и трансппрт  

Непдржливипт трансппрт на птпад ќе предизвика негативнп влијание врз 

лпкалните и регипналните патищта. Истп така, несппдветнптп спбираое на 

птпадпт пд страна на населениетп, на пример, мещаое на разлишни фракции на 

птпад вп кпнтејнери кпи не се сппдветни за такпв вид на птпад, ќе ги згплеми 

пперативните активнпсти вп натампщните капацитети за третман. Упа ќе 

резултира сп згплемена пптрпщувашка на сурпвини и прпизвпдствп на знашителен 

изнпс на фракции ппдгптвени за птстрануваое. Спбирни места и претпварните 

станици мпже да предизвикаат негативнп влијание врз материјалните дпбра какп 

резултат на зафаќаое на земјищте за ппставуваое на пбјекти, енергија и 

пптрпщувашка на впда, пптпваруваое на канализацијата и сл. 

Инсталација за прерабптка на материјали (MRF) 

Пстатпците пд инсталациите за прерабптка на материјали, кпи немаат екпнпмска 

вреднпст ќе бидат деппнирани на деппнијата. Акп пперациите вп инсталациите за 

прерабптка на материјали не се ппгпдни, кплишината на пстатпци деппнирани на 

деппнија ќе се згплеми и ќе предизвика негативнп влијание врз материјалните 

дпбра. Инсталациите за прерабптка на материјали мпже да предизвикаат 

негативнп влијание врз материјалните дпбра какп резултат на зафаќаое на 

земјищте за ппставуваое на инсталацијата, пптрпщувашка на енергија и впда, 

пптпваруваое на канализација и сл. 

Механичкп-биплпшка стабилизација (MBS) 

Пстатпците пд механишкп-биплпщката стабилизација кпи немаат екпнпмска 

вреднпст ќе бидат деппнирани на деппнијата. Се претппставува дека 50-55 % пд 

птпадпт мпже да бидат пренаспшен пд птстрануваое на деппнијата, иакп пкплу 

пплпвина пд пва пренаспшуваое мпже да се дплжи на материјалите щтп ќе се 

кпристат за санација или управуваое сп лпкацијата. Акп рабптните пперациите вп 

инсталацијата за прерабптка на материјалите кпја е дел пд инсталацијата за 

механишкп-биплпщката стабилизација не се ппгпдни, кплишествптп на пстатпци 

деппнирани на деппнија ќе се згплеми и ќе предизвика негативнп влијание врз 

материјалните дпбра. Механишкп-биплпщката стабилизација мпже да 

предизвика негативнп влијание врз материјалните дпбра какп резултат на 

зафаќаое на земјищте за ппставуваое на инсталацијата, прпизведен прпизвпд 

слишен на кпмппст (CLO), пптрпщувашка на енергија и впда, пптпваруваое на 
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канализацијата и др. 

 Кпмппстираое вп бразди - птвпренп кпмппстираое 

Кпмппстираоетп вп бразди мпже да предизвика негативнп влијание врз 

материјалните дпбра какп резултат на зафаќаоетп на земјищте за ппставуваое на 

инсталацијата, прпизведенипт кпмппст, пптрпщувашката на енергија и впда, 

пптпваруваое на канализацијата и др. 

Деппнија 

Регипналната деппнија за пстатпци мпже да предизвика негативнп влијание врз 

материјалните дпбра какп резултат на зафаќаое на земјищте за ппставуваое на 

инсталацијата, пптрпщувашката на енергија и впда, пптпваруваоетп на 

канализацијата и др. Сите влијанија щтп се сппменати ппгпре за сите ппции ќе 

зависат пд капацитетпт и мпќнпста на ппстпјната инфраструктурна мрежа и 

капацитетпт на инсталацијата. 

Санација на ппстпечките ппштински и диви деппнии 

Санацијата на ппстпјните деппнии сп спрпведуваоетп на метпдпт „ex situ“ мпже 

да предизвика негативнп влијание врз материјалните дпбра за време на 

активнпстите за санација и пптпа. Деппниранипт птпад на ппстпјните деппнии, ќе 

биде целпснп птстранет и ќе биде деппниран на ппщтинските деппнии. Пва ќе гп 

згплеми капацитетпт на ппщтинските деппнии, ппврщината на земјищтетп за 

птстрануваое, какп и кплишината на исцедпк и деппниски гас кпи треба да бидат 

третирани. Пвие третмани се ппврзани сп згплемена пптрпщувашка на енергија, 

пптрпщувашка на впда, пптпваруваое на канализацијата и др. Специфишна пцена 

на влијанијата ќе се врщи на нивп на прпект. 

Заштита и прпмпција на 

културнптп наследствп 

Мерките и активнпстите вклушени вп сценариптп S3b и санација на ппстпјните 

ппщтински и диви деппнии нема да бидат спрпведени на лпкациите или 

пбластите, ппределени какп културнп наследствп.  

Зачувуваое на 

карактеристики на пределпт 

и заштита на пределпт 

насекаде, а пспбенп вп 

засегнатата пбласт 

Сите активнпсти пд префериранптп сценарип мпже да имаат негативнп влијание 

врз пределпт. Уреба да се истакне дека Истпшнипт плански регипн има 

карактеристишна живптна средина и засегнати лпкации, кпи се вредни за 

лпкалната заедница и за туристите. Затпа, при избпрпт на лпкации за управуваое 

сп птпад мнпгу е важнп да се земе предвид и пва пращаое. РПФП исклушува 

лпкации сп карактеристишен предел или ппределени места за ппставуваое на 

инсталациите за управуваое сп птпад.  

Спбираое и трансппрт  

Спбираоетп на птпадпт мпже да предизвика негативни визуелни влијанија, какп 

резултат на згплеменипт брпј на канти за спбираое на птпадпт, нивната гплемина 

и бпја, расфрлан птпад и др. Прирпдата на влијанијата ќе зависи пд лпкацијата за 

ппставуваое на спбирните кпнтејнери, фреквенцијата на спбираоетп на птпадпт, 

перипдпт на привременп складираое и др.  

Други ппции 

Сите капацитети за управуваое сп птпад ќе бидат централизирани на регипналнп 

нивп щтп ќе бара зафаќаое на ппгплем прпстпр, при щтп мпже да предизвикаат 

негативни визуелни влијанија врз пределпт. Пстанатите влијанија врз пределпт се 

ппврзани сп визуелни нарущуваоа, истпварен птпад, складираое на рециклиран 

материјал, кпмппст, искппан материјал, материјал за ппкриваое на деппнијата и 

др. Прирпдата на влијаниетп ќе зависи пд лпкацијата на инсталацијата, рабптните 

активнпсти на управуваое, ракуваое сп материјалите и др.  

Санацијата на ппстпјните деппнии мпже да предизвика негативнп влијание врз 

пределпт, пспбенп вп слушај на спрпведуваое на метпдпт „ex-situ“(вп фаза на 

изградба). Мпжнптп влијание пд пвие активнпсти ќе биде утврденп и пценетп на 

нивп на прпект. Не се пшекуваат негативни влијанија пп санацијата на деппниите 

и пвие лпкации мпже да се кпристат какп паркпви, детски игралищта и др. 
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Уабела 44 Пптенцијални кумулативни и синергистишки влијанија предизвикани пд 
реализацијата на активнпстите вп префериранптп сценарип S3b и санацијата на ппстпјните 
ппщтински и диви деппнии 

Уема на СПЖС Мпжни влијанија 

Население Ппзитивни кумулативни и синергистишки влијанија ќе се ппстигнат сп спрпведуваое на 

предлпженптп сценарип S3b и санација на ппстпјните деппнии (кпи се смета дека 

предизвикуваат знашителни влијанија на живптната средина) щтп ќе придпнесе за намалуваое 

на ризикпт пп здравјетп на лудетп вп Регипнпт. Прпизведенипт рециклиран материјал ќе 

предизвика ппзитивни кумулативни и синергистишки влијанија за развпјпт на екпнпмијата, 

земјпделствптп и др. Кумулативните влијанија најшестп се ппврзани сп влијаниетп на лпкалната 

заедница вп близина на нпвите инсталации вп смисла на пращина, мирис, бушава и згплемен 

сппбраќај, впда и ппшва. Згплемуваоетп на сппбраќајпт и емисиите пд впзилата ќе предизвика 

кумулативни и синергистишки влијанија врз здравјетп на лудетп. Прирпдата на влијанијата ќе 

зависи пд лпкацијата и пдржуваое на инсталациите за управуваое сп птпад, какп и влијанијата 

предизвикани пд развпјните активнпсти вп целата пбласт. 

Биплпшка 

разнпвиднпст, 

флпра и фауна 

Спрпведуваоетп на предлпженптп сценарип S3b и санација на ппстпјните деппнии (вклушувајќи 

затвпраое и санација на диви деппнии, минимизираое на птпадпт и ппдпбри практики за 

управуваое сп цврст птпад) се пшекува да резултира сп генералнп ппзитивни кумулативни и 

синергистишки влијанија врз прирпдата впппщтп и ппсебнп на квалитетпт на живеалищтата и 

защтита на растителните и живптинските видпви. Негативните кумулативни влијанија мпжат да 

се ппјават главнп ппради лпкацијата и пдржуваоетп на инсталациите за управуваое сп птпад, 

какп и влијанија пд развпјните активнпсти вп целата пбласт. 

Ппчва Ппзитивни кумулативни и синергистишки влијанија ќе се ппстигнат сп спрпведуваое на 

предлпженптп сценарип S3b и санација на ппстпјните деппнии, щтп ќе придпнесе за 

намалуваое на загадуваоетп на ппшвите вп Регипнпт. 

Негативните кумулативни влијанија мпжат да се ппјават главнп ппради лпкацијата и 

пдржуваоетп на инсталациите за управуваое сп птпад, какп и влијанија пд развпјните 

активнпсти вп целата пбласт.  

Впда 

 

Ппзитивни кумулативни и синергистишки ефекти ќе се ппстигнат сп спрпведуваое на 

предлпженптп сценарип S3b и санација на ппстпјните деппнии, щтп ќе придпнесе за 

намалуваое на загадуваоетп на ппврщинските и ппдземните впди вп Регипнпт. 

Негативните кумулативни влијанија мпжат да се ппјават главнп ппради лпкацијата и пдржуваое 

на инсталациите за управуваое сп птпад, какп и влијанија пд развпјните активнпсти вп целата 

пбласт. Влијанијата зависат пд тпа кплку нпви пбјекти се предлпжени, лпкации, пднпснп 

близината дп впдптеци. Кумулативните и синергистишките ефекти врз впдите ќе зависат пд 

квалитетпт на испущтените птпадни впди вп реципиентите и квалитативните и квантитативните 

карактеристики на реципиентпт. 

Впздух Ппзитивни кумулативни и синергистишки ефекти ќе се ппстигнат сп спрпведуваое на 

предлпженптп сценарип S3b и санација на ппстпјните деппнии. Ппциите за рециклираое и 

ппвтпрна упптреба на птпадпт придпнесуваат за намалуваое на емисиите на стакленишки 

гаспви пд деппнијата и мпже да кпмпензираат енергија и емисии на јаглерпд ппврзани сп 

екстракција и прпизвпдствп пд прирпдни материјали. 

Негативни кумулативни и синергистишки ефекти пд предлпжените ппции ќе бидат мпжни вп 

пбласти сп лпщ квалитет на впздухпт и ќе зависат пд влијанијата пд активнпстите за развпј вп 

целата пбласт. Истп така, емисиите генерирани пд спбираое и трансппртираое на птпад ќе 

предизвикаат негативни кумулативни и синергистишки влијанија.   

Предел Ппзитивни кумулативни и синергистишки влијанија ќе се ппстигнат сп спрпведуваое на 

предлпженптп сценарип S3b и санација на ппстпјните деппнии. Пвие ппции ќе ја 

намалат/елиминираат вппбишаена практика на незакпнскп птстрануваое или да бараат гплема 

ппврщина за птстрануваое, щтп ќе придпнесе за избегнуваое или минимизираое на 
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влијаниетп врз пределпт и прирпднп наследствп. 

Негативните кумулативни и синергистишки влијанија се ппврзани сп ппврщината за ппставуваое 

на нпви пбјекти и заеднп сп другите развпјни активнпсти вп рамките на пбласта за управуваое 

сп птпад. 

Материјални 

дпбра и 

ефикаснпст на 

ресурсите 

Спрешуваое на спздаваоетп птпад, ппвтпрна упптреба и рециклираое, заеднп сп третманпт на 

пстатпците пвпзмпжува ппзитивни кумулативни и синергистишки влијанија какп резултат на 

намалената упптреба на примарните ресурси и намалена кплишина на деппниран птпад на 

деппнија. Негативните кумулативни и синергистишки влијанија се ппврзани сп лпкацијата и 

гплемината на пбласта за ппставуваое на нпви капацитети за управуваое сп птпад, развпјпт на 

пкплината, развиената инфраструктура, какп канализација, впдпвпд, лпкални и регипнални 

патищта, капацитет на пбјектите и нивната пптреба за електришна енергија, впда, канализација, 

кплишината на птпадпт птстранет сп „ex situ“ мпделпт и др. 

13.10 Мерки за ублажуваое  

Влијанијата врз пдделните медиуми на живптната средина ќе бидат ефективнп 
елиминирани или ппдпбрени, дпкплку вп текпт на реализацијата на активнпстите 
предлпжени вп Планпт или акциите щтп прпизлегуваат пд дппплнителни кпнкретни 
прпекти, се земаат предвид мерките дефинирани вп стратегиските пцени на живптната 
средина. Ппнатаму, мерките щтп ќе прпизлезат пд ппединешни извещтаи за прпекти на 
ппнискп нивп (студија за пцена на влијанијата врз живптната средина или елабпрат), а 
треба да се земат предвид и да се спрпведат и мерките пд ппстапката за интегриранп 
спрешуваое и кпнтрпла на загадуваоетп (ИСКЗ). Мерките за ублажуваое се деталнп 
прикажани вп Ппглавје 10.  

13.11 План за мпнитпринг над спрпведуваоетп на планпт пд аспект на заштита на 
живптната средина  

Стратещката пцена на живптната средина вклушува мпнитпринг над спрпведуваоетп 
на планскипт дпкумент и над сите знашителни идентификувани ппзитивни и негативни 
влијанија кпи ќе резултираат пд спрпведуваоетп на ппцијата и активнпстите 
предлпжени вп Регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпшнипт плански 
регипн. Планпт за мпнитпринг е деталнп прикажан вп Ппглавје 11.  

13.12 Заклучпци и преппраки  

13.12.1 Заклучпци 

 Сегашна спстпјба на системпт за управуваое сп птпад (СФП):  

 Ппстпи Наципнална стратегија за управуваое сп птпад (НСФП) и 5 гпдищен 
Наципнален план за управуваое сп птпад (НПФП), усвпен вп 2009 гпдина. 
Хиерархијата на управуваоетп сп птпадпт е решиси целпснп птсликана вп НПФП, 
нп хиерархијата на птпадпт не се применува, сп пглед на тпа щтп не се 
преземаат мерки за превенција на птпадпт, птпадпт вп системпт за спбираое на 
птпад не се сепарира на извпрпт и не ппстпјат фпрмални активнпсти на 
рециклираое. 

 МЖСПП е наципнален управен прган надлежен за управуваое сп птпадпт. 
Непдамна беще пфпрмен Медуппщтинскипт пдбпр за управуваое сп птпад. Сè 
ущте не е пснпванп регипналнп претпријатие за управуваое сп птпад. 
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 Пплитиката на наплата вп Регипнпт не е впеднашена. Затпа, најгплем дел пд 
јавните кпмунални претпријатија страдаат пд недпстатпк на средства, щтп 
влијае на сппдветнптп пдржуваое на ппстпјните капацитети, спбираоетп и 
птстрануваоетп на птпадпт.  

 Честп се прганизираат кампаои за ппдигаое на свеста на јавнпста, нп ппради 
птсуствп на впсппставен циклус на управуваое сп птпад, мнпгу пд нив не се 
применливи. 

 Ппстпи разлика вп капацитетпт (технишки и административен) меду ппщтинските 
кпмунални претпријатија вп Регипнпт.  

 Единаесетте (11) кпмунални деппнии, иакп се прганизирани, не ги испплнуваат 
бараоата на ЕФ. Ппстпјат 71 некпнтрплирани диви деппнии, кпи претставуваат 
знашителен ризик за живптната средина. Целта утврдена вп НПФП за 
птстрануваое на 50% пд вкупнипт цврст кпмунален птпад вп капацитети кпи ги 
испплнуваат услпвите на ЕФ дп 2014 гпдина, најверпјатнп нема да се ппстигне. 

 За РПФП 

Ппштп 

 Пптребите за управуваое сп птпадпт се испплнуваат на регипналнп нивп и 
истите се вп спгласнпст сп НСФП и НПФП, какп и сп бараоата на директивите за 
птпад. 

 РПФП е сеппфатен дпкумент, кпј е вп спгласнпст сп хиерархијата на птпад и 
анализира некплку ппции, мерки и активнпсти сп цел да ги задпвпли пснпвните 
бараоа сппред хиерархијата на птпадпт, именп: 

 Превенција на птпадпт и негпвп сведуваое на минимум (активнпсти за 
градеое на свест, ппдгптпвка на упатства за превенција, истражуваое и 
развпј и дпмащнп кпмппстираое, наменетп главнп за руралните 
дпмаќинства). 

 Спбираое на птпадпт (анализирани се ппции за спбираое на мещан 
птпад, спбираое на суви материјали щтп мпжат да се рециклираат, 
спбираое на бипптпад, спбирни места, ппции за претпвар на птпадпт и 
се предлпжени кпнкретни примери). 

 Ппции за рециклираое и искпристуваое (инсталации за прерабптка на 
материјали (MRF), рециклираое на бипптпад, инсталации за механишкп-
биплпщки третман (МBT), механишкп-биплпщка стабилизација (MBS), 
дрпбеое), 

 Ппции за искпристуваое на птпадпт (термишки третман на цврст птпад 
или термишка пксидација или инцинерација), 

 Ппции за птстрануваое на птпад (деппнија).  
 РПФП нема за цел да предлпжи-идентификува лпкација за идната регипнална 

деппнија. 
 Вп РПФП се разрабптени дпбри практики и спзнанија вп врска сп спбираоетп и 

трансппртпт, нп не е ппспшена најкприсната за Регипнпт, сппред ппстпјната 
спцип-екпнпмска и гепграфска спстпјба. Пва мпра да се стпри вп следнипт 
шекпр (Физибилити студија).  
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 Врз пснпва на деталната пцена на алтернативите (4 пснпвни сценарија и 3 ппд-
сценарија), преку анализа низ ппвеќе критериуми (закпнски критериуми, 
критериуми на защтита на живптната средина, технплпщки критериуми, 
екпнпмски критериуми), сп упптреба на мпделпт ELECTRE III, нацрт РПФП 
предлага три сценарија за интегриранп управуваое сп птпадпт вп Регипнпт, пр.: 
Сценарип S3b,  пптпа Сценарип S2 и Сценарип S1а. Префериранп сценарип за 
Истпшнипт плански регипн е S3b. Сценариптп S3b за интегриранп управуваое сп 
птпадпт вп Регипнпт, ги ппфаќа следните ппции:  

 Спбираое - систем на спбираое сп две канти (канта за птпад щтп мпже 
да се рециклира и канта за пстанат птпад), спбирни места, пдделнп 
спбираое на зеленипт птпад,   

 Уретман на канта за птпад щтп мпже да се рециклира - (инсталации за 
прерабптка на материјали (MRF), 

 Уретман на канта за пстанат птпад-Механишкп-биплпщка стабилизација 
(MBS), 

 Уретман на зелен птпад - Кпмппстираое вп бразди - кпмппстираое на 
птвпрен прпстпр, 

 Уретман на извпрпт: Дпмащнп кпмппстираое, 
 Деппнија–деппнија за пстанат птпад. 

 Презентирани се метпдите за ревитализација/санација на 11 кпмунални 
деппнии и 71 дива деппнија, кпи ќе се разрабптат дппплнителнп, на нивп на 
прпект. 

 Планпт упатува на пптребата пд преземаое мерки за ппдпбруваое на 
мпнитпрингпт на живптната средина, ппдпбруваое на управуваоетп сп 
ппдатпците, дпстапнпст дп инфпрмациите, какп и ппдпбруваое на 
капацитетите. Медутпа, вп негп не се утврдени ппдпбруваоата вп меду-
сектпрската спрабптка и спрабптката ппмеду централната и лпкалната власт вп 
пднпс на презентираое и дпстапнпст дп ппдатпците. 

 Заклучпци, за прпцеспт на СПЖС 

Ппштп 

 Прпцеспт на СПЖС ппшна заеднп сп прпцеспт на планираое и двата прпцеса се 
интегрирани вп заеднишки прпцес. Сп пвпј кпнцепт се защтедува време и се 
згплемува ефикаснпста.  

 Прганизацијата на тимпт за СПЖС се спстпеще пд експерти за СПЖС, експерти 
за планираое и засегнатите пргани (на наципналнп, регипналнп и лпкалнп 
нивп). Главната придпбивка е спбираое на разлишни гледищта вп текпт на 
целипт прпцес, вп кпнтинуитет. 

 Беще пбезбедена пбука за главните шинители, сп цел сите да се вклушат целпснп 
вп прпцеспт на СПЖС. 

 Прпцеспт на ушествп на јавнпста ппшна сп пбјавуваое на Рещениетп за 
спрпведуваое на СПЖС на веб страниците на МЖСПП, Регипнпт и на 
ппщтините.  



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                213 пд 260 

 Спрабптката меду тимпвите за СПЖС и планираое, какп и сп главните шинители 
(ппщтините и јавните кпмунални претпријатија пд Регипнпт) нуди мпжнпст да се 
ппстигне заеднишкп и щирпкп ппддржанп планскп рещение, кпе беще 
изграденп пд разлишните гледищта и вп кпе рамнпправнп беще земен аспектпт 
на защтита на живптната средина. 

 Ппщтите цели на защтитата на живптната средина беа сппредени сп истите пд 
РПФП, за да се елиминираат неуспгласенпсти или недпразбираоа. 
Дппплнителнп, целите на СПЖС беа сппредени сп целите на кпмплементарните 
медунарпдни, наципнални, регипнални и лпкални стратегии и планпви. 

 Вп текпт на прпцеспт на СПЖС, беа идентификувани некплку шувствителни 
прирпдни ппдрашја. Вп ИР, има пет знашајни прнитплпщки лпкалитети (ЗПЛ): 
Мантпвскп Езерп и Крива Лакавица, Пспгпвски Планини, Пвше Ппле, дплината 
на Злетпвска Река и Уппплка - Бабуна - Брегалница. Пд аспект на защтита на 
растенијата, пет знашајни растителни ппдрашја се пзнашени вп Регипнпт: 
Кривплак, Пспгпвп, Пвше Ппле - Бпгпслпвец, Пехшевп - Јудпви Ливади и 
Плашкпвица. 

 Вп текпт на прпцеспт на СПЖС, беа анализирани алтернативните сценарија S3b, 
S2 и S1а, какп и Сценариптп„да не се прави нищтп“. Врз пснпва на пцената, се 
заклуши дека сценариптп S3b нпси ппвеќе придпбивки52 и има најмали 
влијанија врз живптната средина вп сппредба сп другите сценарија53.  

 Вп Извещтајпт пд СПЖС е изврщена еднпставна и транспарентна анализа на 
влијанијата (ппщирпк пристап, нп сп ппмала длабпшина и ппвеќе квалитативен 
ппис на ефектите и ппследиците пткплку детални и квантитативни анализи на 
ппединешни влијанија) и беа предлпжени сппдветни мерки. 

 

13.12.2 Преппраки 

 Да се следи практикуванипт слушај и да се прпдплжи сп прпцесите на 
планираое и СПЖС паралелнп и вп тесна спрабптка вп рамките на тимпт на 
прпектпт и сп главните инвплвирани субјекти. 

 Да се впсппстават ефективни институципнални и прганизациски структури вп 
сите фази на реализацијата на нпвипт интегриран систем за управуваое сп 
птпад (на лпкалнп и регипналнп нивп). 

 Да се ппдгптви ппеднпставна верзија на Акцискипт план за регипналнп 
управуваое сп птпад, кпј ќе ги спдржи ппциите, мерките и акциите кпищтп се 
најсппдветни за Истпшнипт плански регипн. 

                                                      
52

 Системпт на спбираое вп две канти презентиран вп сценариптп S3b, шист MRF и дпмащнп кпмппстираое дава 
преднпст преку дпбиваое на прпизвпд сп дпбар квалитет и ппмалп влијание врз живптната средина сппреденп сп 
другите сценарија. 
53

 Генералнп, сите ппции вп сценаријата се слишни, разултираат сп слишни влијанија и вклушуваат слишна технплпгија 
за третман на птпадпт. Разликите се самп вп видпт на механишкипт третман (шист и нешист MRF), кпмппстираое на 
пргански и зелен птпад и квалитетпт на дпбиенипт рециклиран материјал. 
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 Префериранптп сценарип и ппциите треба да се презентираат пред ппщирпката 
јавнпст и јавнптп мислеое да се земе предвид вп финалната верзија на РПФП. 

 Вп следните фази на развпј на прпектпт (Физибилити студија), треба да се 
предлпжи вп кпја ппщтина кпј тип на спбираое на птпад е преппрашлив (да се 
предлпжи вп кпи села мпже да се впсппстават некпи пд анализираните метпди, 
така щтп целипт регипн ќе се активира и ќе биде екпнпмски избалансиран).  

 Кпга ќе се избираат лпкации за капацитетите за управуваое сп кпмунален птпад 
вп ИР, неппхпднп е да се избегнат наципналните и медунарпдните защтитени и 
прпгласени ппдрашја. 

 Сите предвидени капацитети треба да се лпцираат близу еден дп друг или на 
иста лпкација, за да се избегне щирпкп влијание врз пределпт и знаменитпстите 
на ппвеќе лпкалитети, щтп се смета за ппзитивен пристап пд аспект на защтита 
на живптната средина. 

 Пд дпбрите практики на управуваое сп птпад, презентирани вп РПФП, вп 
кпнтекст на ппстпјната спцип-екпнпмска и гепграфска спстпјба, треба да се 
избере најдпбрата ппција за спбираое и трансппрт на птпад (сп идна 
Физибилити студија).  

 Сп пглед на тпа щтп трансппртпт и трансппртните патеки мпжат знашителнп да 
влијаат врз медиумите пд живптната средина, се преппрашува да се изврщи 
дппплнителна анализа на алтернативните видпви трансппрт, вп следните фази 
на прпектпт (Физибилити студија) и да се предлпжи најдпбрптп рещение за пвпј 
регипн. 

 Вп текпт на реализацијата на активнпстите предвидени вп РПФП, важнп е, на 
нивп на прпект, да се земат предвид следните аспекти: 

 Сите идни капацитети ќе бидат предмет на ппстапки за ПВЖС и ИСКЗ. 
 При идентификацијата на лпкациите за ппставуваое на капацитетите за 

управуваое сп птпад за спбираое, рециклираое, искпристуваое и 
птстрануваое, ќе се избегнуваат защтитени или прпгласени ппдрашја вп 
прирпдата, блиски ппдрашја сп ппврщински и ппдземни впди, шувствителни 
ппшвени ппдрашја, културни и туристишки ппдрашја, какп и станбени зпни. 

 Вп следната фаза на спрпведуваое на Прпектпт, ќе биде неппхпднп да се 
спрпведе анализа на прпблемпт на мпжната нееднаквпст вп пристаппт дп 
услугите за рециклираое вп рамките на Регипнпт. 

 Кпристеоетп на земјищте за капацитети за управуваое сп птпад треба да се 
сведе на минимум, вп максимална мпжна мера. 

 Да се зајакне спрабптката вп пднпс на размена на ппдатпци и дпстапнпст дп 
инфпрмациите за спрпведуваое на планските активнпсти, меду сектприте вп 
лпкалните сампуправи, регипнпт и централнптп нивп. 

 Избпрпт на местптп за лпкацијата на капацитетите за управуваое сп птпад 
треба да се направи, имајќи предвид некплку критериуми, какп щтп се: 
критериуми за защтита на живптната средина, геплпщки, технишки и екпнпмски 
критериуми.
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14 КПРИСУЕНА ЛИУЕРАУФРА 

 Нацрт План за управуваое сп птпад за Истпшен плански регипн; 

 СПЖС Директива (2001/42/EC);  

 Имплементација на Директивата 2001/42/EC за пцена на влијанијата на 
пдредени планпви и прпграми врз живптната средина (ЕФ Фпатства); 

 Наципнални и медунарпдни правни дпкументи, стратегии, планпви и прпграми 
презентирани вп Ппглавје 3 и Прилпг 2 пд пвпј дпкумент; 

 Ппдатпци пд Државнипт завпд за статистика; 

 СПЖС искуствп на Велика Британија, Ирска и Малта; 

 Други дпстапни практики и искуства.    
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Прилпг 2 Наципнална и медунарпдна правна рамка пд пбласта 
на живптната средина  
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Наципнални 

планпви, прпграми 

и стратегии 

Цели и бараоа на 

планпвите/прпграмите и стратегиите на 

наципналнп нивп  

Какп целите и бараоата на 

планпвите/прпграмите и стратегиите се 

инкпрпприрани вп Планпт или ќе бидат 

ппстигнати при имплементација 

Втпр Наципнален 

Екплпшки 

Акципнен План на 

РМ 

-Дефинираое на прпблемите на 

живптната средина, какп  и мерки и 

активнпсти за нивнп надминуваое за 

щест гпдищен перипд;  

-Спздаваое флексибилна рамка за 

прпдплжуваое на прпцеспт на 

приближуваое кпн пплитиката на ЕФ вп 

пбласта на живптната средина, 

вклушувајќи ги и целите на живптната 

средина вп сектпрските пплитики и 

наспките за екплпщки пдржлив пристап;  

-Згплемуваое на степенпт на 

испплнуваое на пбврските пд 

регипналните и глпбални дпгпвпри и 

птвпраое нпви перспективи; и  

-Вклушуваое вп медунарпдните системи 

за защтита на живптната средина. 

Планпт е успгласен сп хиерархијата на 

управуваое сп птпад, дефинирана вп 

Директивата за птпад. 

Вп Планпт се предлпжени системи за 

управуваое сп птпад, кпи се практикувани вп 

земјите на ЕФ, низ кпи ќе биде целпснп 

имплементиран системпт за примарнп 

пдвпјуваое, спбираое, спртираое, реупптреба, 

рециклираое, третман и деппнираое. 

РПФП ги идентификува главните слабпсти на 

ппстпешкипт систем за управуваое сп птпадпт: 

 -Наципналнипт план за управуваое сп птпадпт 

пбезбедува серија на цели, за кпи е неизвеснп 

дали ќе се спрпведат дп целната 2014 гпдина; 

-Има пптреба пд зајакнуваое и ппттикнуваое 

превенција и ппдгптпвка за ппвтпрна упптреба 

на птпадпт; 

-Хиерархијата на птпадпт не се применува, не 

се преземени превентивни мерки, системпт за 

спбираое птпад не се врщи на извпрпт на 

генерираое на птпадпт и не ппстпјат фпрмални 

активнпсти за рециклираое; 

-Иакп прганизирани, 11-те ппщтински деппнии 

не се вп спгласнпст сп бараоата на ЕФ, дпдека 

пак 71 дива деппнија претставува знашителен 

ризик за живптната средина; 

-Ппгплемипт брпј настани за ппдигнуваое на 

јавната свест се пдржуваат вп Скппје, a самп 

некплку на регипналп/лпкалнп нивп. 

Стратегија за 

демпграфскипт 

развпј на Република 

Македпнија 

Главни цели на Стратегијата се: 

-Пдржлив демпграфски развпј на 

Република Македпнија преку 

ппдпбруваое на квалитетпт на шпвешкипт 

капитал и спцијална кпхезија. 

Специфишни цели на Стратегијата се: 

-Забавуваое на стапката на намалуваое 

на населениетп и спздаваое услпви за 

пдржлив демпграфски развпј на земјата; 

-Намалуваое на регипналните 

демпграфски нееднаквпсти и креираое 

пдржлива теритпријална дистрибуција и 

квалитетен живпт на населениетп; 

-Намалуваое на ппстпешките разлики и 

нееднаквпсти ппмеду населениетп, сп цел 

згплемуваое на спцијалната кпхезија. 

Една пд целите на РПФП е да се пвпзмпжи 

минимизираое на негативните спцијални и 

екпнпмски влијанија и згплемуваое на 

спцијалните и екпнпмските мпжнпсти, 

мпжнпсти за врабптуваое (пр. ппдгптпвката за 

ппвтпрна упптреба мпже да биде извпр на 

рабптни места и мпже да пвпзмпжи ппвтпрна 

пбука за пние кпи извеснп време не рабптеле), 

щтп ќе гп ппдпбри квалитетпт на живптпт на 

населениетп вп Регипнпт.  

Сппреденп сп мпменталнптп управуваое сп 

птпад, сп преземаое на активнпсти за 

интегриранп управуваое сп птпад, мпже да се 

пшекува ппдпбруваое на квалитетпт на 

живптната средина и медиумите, какп и 

намалуваое на миграципните прпцеси.  

Стратегија за -Следеое и инфпрмираое вп врска сп РПФП идентификува индикатпри за 
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Наципнални 

планпви, прпграми 

и стратегии 

Цели и бараоа на 

планпвите/прпграмите и стратегиите на 

наципналнп нивп  

Какп целите и бараоата на 

планпвите/прпграмите и стратегиите се 

инкпрпприрани вп Планпт или ќе бидат 

ппстигнати при имплементација 

мпнитпринг на 

живптната средина 

услпвите на сите медиуми пд живптната 

средина. 

спрпведуваое на спбираое, трансппрт, 

рециклираое/прерабптка и третман на 

бипразградлив птпад, какп и за деппнии за 

птпад и за затвпраое и санација на диви 

деппнии.   

Мпнитпрингпт на пвие индикатпри треба да 

биде изврщен пд кпмпетентни власти вп тпшнп 

дефинирани интервали. Пва ќе пвпзмпжи 

спзнанија за нивптп на успещнпст на системпт 

или пптреба за имплементација на мерки за 

ублажуваое. 

Стратегија за 

ппдигнуваое на 

јавната свест вп 

пбласта на 

живптната средина 

Главна цел на Стратегијата е ппдигнуваое 

на јавната свест за живптната средина и 

ппдпбруваое на кпмуникацијата вп 

сектпрпт-живптната средина 

Какп щтп е ппспшенп вп РПФП, вп пднпс на  

активнпстите за ппттикнуваое на јавната свест, 

најгплем дел пд настаните се прганизираат вп 

кпнтекст на наципналните кампаои за 

ппдигнуваое на јавната свест. Ппвеќетп пд 

пвие кампаои се слушуваат вп Скппје, а самп 

мал брпј на регипналнп/лпкалнп нивп.  

Кампаоа за ппдигнуваое на јавната свест, 

брпщури, пращалници, итн., се дел пд 

активнпстите за ппдигаое на јавната свест за 

управуваое сп птпадпт, вп рамките на 

Прпектпт, нп истите се предлпжени и за време 

на имплементацијата на РПФП.  

Стратегија за 

управуваое сп 

ппдатпци вп 

пбласта на 

живптната средина  

Пснпвни стратещки цели: 

-Пбезбедуваое на структури  за 

сместуваое ппдатпци пд ппвеќе 

регулатпрни прпграми-сектпри, какп щтп 

се кпнтрпла на загадуваое на впздухпт, 

впдата и ппшвата, бушавата и  

управуваоетп сп ппаснипт птпад; и  

-Пбезбедуваое на интегриран (меду-

сектпрски) пристап дп ппдатпците. 

Пваа Стратегија истп така гп ппфаќа 

шпвешкипт фактпр, пднпснп какп да се 

избегнат сппрпви ппмеду вклушените 

страни и да се изгради спрабптка,  а вп 

истп време да се мптивираат кприсниците 

на ппдатпците. 

Планпт упатува на пптребата пд преземаое 

мерки за ппдпбруваое на мпнитпрингпт на 

живптната средина, ппдпбруваое на 

управуваоетп сп ппдатпците, дпстапнпст дп 

инфпрмациите, какп и ппдпбруваое на 

капацитетите.  

Медутпа, вп Планпт не се утврдени 

ппдпбруваоата вп меду-сектпрската спрабптка 

и спрабптката ппмеду централната и лпкалната 

власт. 

 

Стратегија и 

акципнен план за 

имплементација на  

Архуската 

кпнвенција, 2005 

Владината пплитика за пваа Стратегија е 

да спрпведе детална анализа за статуспт 

на имплементација на Кпнвенцијата, да 

пбезбеди наспки и преппраки за 

надминуваое на прпблемите кпи 

прпизлегуваат пд имплементацијата на 

Кпнвенцијата и да преппраша акципнен 

план за спрпведуваое на предлпжените 

Идентификуваните активнпсти за ппдпбруваое 

на инфпрмираоетп и навременп вклушуваое 

на населениетп за време на прпцеспт на 

усвпјуваое на планскипт дпкумент, пднпснп 

пбезбедуваое на сппдветни услпви за ушествп 

на населениетп вп јавни дебати и мпжнпста да 

се даваат кпментари, мислеоа и преппраки вп 

врска сп презентираните дпкументи, укажуваат 
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Наципнални 

планпви, прпграми 

и стратегии 

Цели и бараоа на 

планпвите/прпграмите и стратегиите на 

наципналнп нивп  

Какп целите и бараоата на 

планпвите/прпграмите и стратегиите се 

инкпрпприрани вп Планпт или ќе бидат 

ппстигнати при имплементација 

мерки и следеое на дадените наспки. на ппстпешка кпрелација меду РПФП и главните 

цели на Стратегијата. 

Наципнален 

здравственп-

екплпшки и 

акципнен план 

(НЗЕАП)  

-Ефикасна превенција и здравствена 

кпнтрпла и стабилен екплпщки развпј. 

Пбјектите за управуваое сп птпад и пперациите 

имаат пптенцијал да генерираат непријатни 

влијанија врз лпкалните дпбра, кпмпдитетпт на 

лудетп и нивнптп здравје, на пр. пращина, 

мирис, бушава итн. РПФП вклушува мерки и 

активнпсти за ублажуваое на пвие влијанија.  

Сп имплементираое на РПФП, се пшекува 

намалуваое на негативните влијанија врз 

шпвекпвптп здравје, вп пднпс на мпменталнптп 

управуваое сп птпад. 

Наципнална 

стратегија за 

апрпксимација на 

живптната средина 

(2008) 

Целта на стратегијата е да се преппраша 

најсппдветен пристап на Владата да 

пдгпвпри на кпмплексните пдгпвпрнпсти 

предвидени сп приближуваоетп на 

правптп на ЕФ за живптната средина и вп 

истп време да придпнесе кпн пдржлив 

развпј на земјата. 

-Да пбезбеди „мапа” за целпсен и 

ефикасен прпцес на апрпксимација, кпј ќе 

ги ппфати пптребните акции за правна 

трансппзиција и практишна 

имплементација, временска рамка, 

надлежни институции и пптребни 

инвестиции за целпсна успгласенпст сп 

закпнпдавствптп на ЕФ за живптната 

средина. 

Регипналнипт план за управуваое сп птпадпт 

преппзнава ппвеќе релевантни пдредби пд 

наципналнптп закпнпдавствп кпи се пднесуваат 

на управуваоетп сп птпадпт. 

Дел пд пдредбите на релевантните ЕФ 

Директиви идентификувани вп Стратегијата се 

целпснп прпменети. Сè ущте се пптребни 

дппплнителни успгласуваоа, какп и 

пбезбедуваое услпви за нивна целпсна 

имплементација.  
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Медунарпдна 

пплитика 

Цели и бараоа кпи прпизлегуваат пд 

дпкументите за медунарпдна пплитика 

Какп целите и бараоата се 

инкпрпприрани вп Планпт или ќе бидат 

ппстигнати преку негпва имплементација 

Рамкпвна директива 

за птпад  

Рамкпвната Директива за птпад е сеппфатна 

закпнпдавна рамка и е пд пспбенп знашеое 

за развиваое на Планпт. Гп ппставува 

пснпвнипт кпнцепт и дефиниции ппврзани сп 

управуваоетп сп птпадпт, какп дефиниција за 

птпад, рециклираое, прерабптка и 

пвпзмпжува пснпва за пдржлива пракса за 

управуваое сп птпадпт.  

Директивата ппставува некпи пснпвни 

принципи за управуваое сп птпад:  таа бара 

птпадпт да биде управуван без притпа да се 

загрпзи шпвекпвптп здравје и живптната 

средина, пспбенп без ризик пп впдите, 

впздухпт, ппшвата, растенијата и живптните, 

без да се предизвика впзнемируваое преку 

бушава или мириси и без притпа да влијае на 

прирпдата или местата пд ппсебен интерес.     

Главна кпмппнента на ревидираната 

Директива е нпвата хиерархија на птпад, шија 

примарна цел е да се минимизираат 

негативните ефекти врз живптната средина 

пд птпадпт и да се згплеми ефикаснпста на 

ресурсите вп управуваоетп сп птпадпт и 

спрпведената пплитика. Ревидираната 

Директива истп така спдржи мерки за 

пдделнп спбираое на птпад кпј мпже да се 

рециклира, барем хартија, метал, стаклп и 

пластика дп 2015 гпдина, сп цел да се 

пптимизира рециклираоетп.  

Директивата истп така бара пд земјите 

шленки да преземат мерки, акп е пптребнп, 

за да гп пхрабрат пдделнптп спбираое на 

бипразградливипт птпад сп нпви мпжнпсти 

за кпмппстираое и дигестија на истипт. 

Директивата гп впведува и принциппт 

„загадувашпт плаќа“ и „згплемена 

пдгпвпрнпст“ на пние кпи прпизведуваат 

птпад. Уаа вклушува пдредби за ппаснипт 

птпад и птпадни масла и предвидува 

ппстигнуваое на две нпви цели за 

рециклираое и прерабптка, кпи треба да 

бидат ппстигнати дп 2020 гпдина:  

-Да се ппстигне стапка на рециклираое пд 

50% (вклушувајќи и ппдгптпвка за ппвтпрна 

упптреба) на птпадпт пд дпмаќинствата; и 

-Да се ппстигне стапка на ппдпбруваое пд 

70% (вклушувајќи ппдгптпвка за ппвтпрна 

упптреба, рециклираое и прерабптка на 

други материјали за сите неппасни 

Главните цели на РПФП се:  

-Намалуваое на негативните влијанија врз 

живптната средина и врз здравјетп на 

лудетп, предизвиканп пд генерираое на 

птпад и управуваое сп истипт. 

-Намалуваое на негативните спцијални и 

екпнпмски влијанија и згплемуваое на 

спцијалните и екпнпмските мпжнпсти. 

 -Фспгласуваое сп закпнските бараоа, 

цели, принципи и пплитики, утврдени сп 

Еврппската и наципналната закпнска и 

регулатпрна рамка. 

РПФП ппспшува дека интегриранипт систем 

за управуваое сп птпадпт е спставен пд 

следните фази: 

•Превенција пд птпадпт и негпва ппвтпрна 

упптреба (екп-дизајн; центри за веќе 

кпристени прпизвпди; дпмащнп 

кпмппстираое); 

•Спбираое на птпадпт (мещан, птпад щтп 

се дели на извпрпт); 

•Урансппрт и трансфер на птпадпт (дп 

претпварни станици, дп пбјекти за 

прерабптка и рециклираое, дп пбјект за 

третман или деппнија); 

•Механишкп пдвпјуваое на птпадпт 

(пбјекти за прерабптка и рециклираое); 

•Пбрабптка на птпадпт (физишка, хемиска 

или биплпщка пбрабптка); 

•Птстрануваое на птпадпт на деппнија. 

Дппплнителнп, целите какп щтп се 

ппставени сп Директивите за ппвтпрна 

упптреба, рециклираое и прерабптка, 

спбираое и птстрануваое, се претставени 

вп РПФП. Паралелнп на тпа, целите, какп 

щтп се ппставени вп Наципналнипт план 

за управуваое сп птпад, истп така се 

идентификувани вп РПФП.  

Вп спгласнпст сп Директивите, РПФП 

предлага прифаќаое прпграми  за 

превенција пд птпад. 
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Медунарпдна 

пплитика 

Цели и бараоа кпи прпизлегуваат пд 

дпкументите за медунарпдна пплитика 

Какп целите и бараоата се 

инкпрпприрани вп Планпт или ќе бидат 

ппстигнати преку негпва имплементација 

кпнструкции и птпад пд рущеое). 

Директивата бараат земјите шленки да ги 

прифатат планпвите за управуваое сп птпад 

и планпвите за превенција на птпадпт. 

Директиви за 

деппниите  

(99/31/EC) 

Целта на Директивата е да се избегнат или 

намалат негативните ефекти врз живптната 

средина пд деппниите за птпад, сп 

впведуваое на стрпгп пгранишени технишки 

бараоа за птпад и деппнии. 

Директивата е наменета за избегнуваое или 

намалуваое на негативните ефекти на 

деппниите врз живптната средина, пспбенп 

на ппврщинските впди, ппдземните впди, 

ппшвата, впздухпт и шпвекпвптп здравје. Пва 

треба да биде имплементиранп низ 

менуваое на нашинпт на птстрануваое на 

птпадпт и ппстигнуваое прпгрес вп 

хиерархијата за управуваое сп птпад, преку 

намалуваое на птпадпт кпј заврщува на 

деппнија. 

Директивата ппставува цели за намалуваое 

на бипразградливипт птпад, кпј заврщува на 

деппнијаза 75% спздаден вп 1995 гпдина дп 

2010 гпдина, 50% спздаден вп 1995 гпдина дп 

2013 гпдина и за 35% спздаден вп 1995 

гпдина дп 2020 гпдина.  

РПФП предвидува дека клушна цел за 

кпмунален птпад вп Директивата за 

деппнии е услпвпт да се намали изнпспт 

на бипразградливипт птпад кпј заврщува 

на деппнија. Целите за намалуваое на 

бипразградливипт птпад кпј заврщува на 

деппнија се: 75% пд нивптп спздаденп вп 

1995 гпдина дп 2010 гпдина, 50% пд 

нивптп спздаденп вп 1995 гпдина дп 2013 

гпдина и 35% пд нивптп спздаденп вп 

1995 гпдина дп 2020 гпдина.  

Ппкрај тпа, РПФП пбезбедува некплку 

ппции за птстрануваое, какп и преппраки 

кпи треба да се земат предвид при 

ппставуваое на деппнијата, вп пднпс на 

лпкација, кпнтрпла на впда и управуваое 

сп исцедпкпт, защтита на ппшвата и 

впдата, кпнтрплата на гас, непријатнпсти и 

ппаснпсти, стабилнпст и бариери. 

РПФП предлага примена на защтитни 

мерки вп врска сп деппниите (пр. 

мпнитпринг на деппниите; кпмплетна 

изградба или санација на ппстпешките 

пгради; дневна и нпќна кпнтрпла на 

влезпт на деппнијата вп фазата на 

експлпатација на пстатпци; ппставуваое 

знаци за предупредуваое за забрана за: 

гпреое на птпад, деппнираое надвпр пд 

пзнашени пбласти, какп и знаци на 

предупредуваое за дпзвпленп 

птстрануваое на птпадпт и маспвнп 

инфпрмираое на населениетп пд 

непвластен пристап дп деппнија. 

Директиви за 

инцинерација на 

птпад (2000/76/EC) 

Целта на Директивата за инцинерација на 

птпадпт е да се спреши или да се намали, 

кплку щтп е мпжнп ппвеќе, негативнптп 

влијание врз живптната средина 

предизвиканп пд инцинерација на птпадпт.  

Пспбенп, треба да се намали загадуваоетп, 

предизвиканп пд емисиите вп впздухпт, 

ппшвата, ппврщинските и ппдземните впди, а 

сп тпа да се намалат ризиците врз здравјетп 

на лудетп. Пва треба да се ппстигне преку 

стрпги пперативни услпви и технишки бараоа 

и сп ппставуваое на гранишни вреднпсти на 

Иакп самп две сценарија (S1b и S3c) 

вклушуваат инцинерација на пптад (канта 

за мещан птпад и за зелен птпад), 

прпцеспт на инцинерација е целпснп 

презентиран вп РПФП, вклушувајќи и 

технплпгија, финансиски и технишки 

ризици.  

Ппнатаму, РПФП гп идентификува 

влијаниетп врз живптната средина вп 

врска сп емисиите вп впздухпт, испущтаоа 

вп впда и ппшва, емисии на бушава, какп и 

визуелнптп влијание.  
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Медунарпдна 

пплитика 

Цели и бараоа кпи прпизлегуваат пд 

дпкументите за медунарпдна пплитика 

Какп целите и бараоата се 

инкпрпприрани вп Планпт или ќе бидат 

ппстигнати преку негпва имплементација 

емисии пд инцинерација.  

Директивата предвидува јавни кпнсултации, 

пристап дп инфпрмации и ушествп вп 

ппстапката за издаваое на дпзвпли. 

Идентификуванп е дека инцинерацијата 

не придпнесува директнп за испплнуваое 

на целите за рециклираое, бидејќи е 

прпцес за прерабптка. Ппкрај тпа, 

кпличините на птпад кпи ќе бидат 

прпдуцирани вп Регипнпт не ја  

пправдуваат изградбата на ппстрпјка за 

инцинерација. Сп примена на техники за 

инцинерација, негативните влијанија врз 

живптната средина се мнпгу ппгплеми 

пд ппзитивните, штп ги прави пвие две 

сценарија непреппрачливи. 

Директиви за ппасен 

птпад (2001/573/EC)  

Пваа Директива пбезбедува разлишните 

категприи на ппасен птпад и 

ппасен/неппасен птпад, да не се мещаат при 

птстрануваое, прерабптка, спбираое или 

трансппрт. Кпга птпадпт е веќе измещан, 

треба да се преземе пдвпјуваое, кпга тпа е 

технишки и екпнпмски извпдливп. 

РПФП идентификува активнпсти да не се  

меща ппасен и неппасен птпад за време 

на спбираоетп, прерабптката, трансппртпт 

или птстрануваоетп. Спбираое на ппасен 

птпад вп „спбирни места“ (какп щтп се 

ПЕЕП фракции, фракции пд ппасни 

материјали, градежнипт птпад и щутпт) 

мпже да се смета какп сппдветен пример, 

преземен пд Директивата и применет вп 

РПФП. 

Директива за 

пакуваое и птпад пд 

пакуваое (94/62/EC, 

изменета сп 

Директивата  

2004/12/EC) 

Пваа Директива има цел да ги успгласи 

наципналните мерки кпи се пднесуваат на 

управуваоетп сп пакуваое и птпад пд 

пакуваоетп. За таа цел, Директивата ги 

утврдува мерките за спрешуваое на 

прпизвпдствп на вищпк птпад пд пакуваое, 

негпва ппвтпрна упптреба, рециклираое, 

какп и други фпрми на прерабптка на птпадпт 

пд пакуваое. Уаа ппставува цели, изразени 

вп прпценти, за  прерабптка на птпадпт пд 

пакуваое и неппхпдните бараоа кпи 

пакуваоетп мпра да ги испплни. 

Цели ппставени сп РПФП вп врска сп 

пакуваое и птпад пд пакуваое:  

-Пптимизираое на кплишествптп на 

пакуваое на спакуван прпизвпд;  

-Згплемуваое на кплишествптп на спбран 

птпад пд пакуваое. Имплементација на 

систем за пдделнп спбираое на 

материјали ппгпдни за рециклираое за да 

се пбезбеди пстваруваое на закпнските 

цели вп пднпс на птпадпт пд пакуваое;  

-Ппдпбруваое на нивптп на ппвтпрна 

упптреба и рециклираое пд пакуваое; 

-Ппставуваое и пптимизираое на щеми за 

пбнпвуваое на енергијата пд птпад пд 

пакуваое (каде прерабптката на 

материјали не е „извпдлива").  

Ппнатаму, РПФП пбезбедува ппдатпци за 

целите кпи треба да се ппстигнат, какп щтп 

е утврденп сп Директивата и 

наципналнптп закпнпдавствп за пакуваое 

и птпад пд пакуваое. Идентификувани се 

следните цели сп предлпг временска 

рамка: 

-Уретман/Прерабптка: 60% дп 2020 

гпдина;  

-Рециклираое: (минимум 55%-максимум 
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Медунарпдна 

пплитика 

Цели и бараоа кпи прпизлегуваат пд 

дпкументите за медунарпдна пплитика 

Какп целите и бараоата се 

инкпрпприрани вп Планпт или ќе бидат 

ппстигнати преку негпва имплементација 

80%) дп 2020 гпдина;  

-22,5% пластика дп 2018 гпдина;  

-60% Стаклп, 60% хартија и картпн, 50% 

метали и 15% дрвп.  

Претппставки и пресметки за птпад пд 

пакуваое за секпе сценарип се 

презентирани вп РПФП.  

Директиви за птпад 

пд елекрична и 

електпнска ппрема 

(ПЕЕП)  

(2002/96/ЕС, 

2012/19/ЕU) 

 

Целта на Директивата за ПЕЕП е да се 

зашува/кпнзервира деппнијата и за сметка на 

тпа да се ппддржи пдржливпт развпј преку 

пбезбедуваое ппттик за згплемуваое на 

рециклираоетп. Прпизвпдителите на 

електрпнска и електришна ппрема и 

увпзниците ќе бидат најппгпдени пд 

Директива и ќе се бара да преземат 

пдгпвпрнпст за третираое и рециклираое на 

нивните прпизвпди, кпга тие стануваат птпад. 

Директивата не се пднесува самп на нпви 

прпизвпди. Прпизвпдителите ќе бидат 

пдгпвпрни целпснп и за стпките кпи веќе се 

пущтени на пазарпт. 

Целите утврдени сп Директивата за ПЕЕП, 

се презентирани и вп РПФП.  

Ппкрај тпа, РПФП идентификува цели 

прппищани сп македпнскипт ЗЕЕППЕЕП, 

кпи треба да се ппстигнат дп 2020 гпдина, 

пднпснп:  

 Спбираое на најмалку 4kg пп глава на 

жител гпдищнп, птпадна ппрема пд 

дпмаќинствата; 

 Прерабптка. 

Заради ппстигнуваое на задплжителните 

цели за рециклираое и брпјните еврппски 

директиви, вп некпи земји на ЕФ, развиени 

се спбирни места. Спбирните места нудат 

квалитет сп ниски трпщпци на услуги за 

спбираое на птпад, при щтп се намалува 

кпнешнптп кплишествп птпад кпе заврщува 

на деппнија. Спбирните места им 

пвпзмпжуваат на дпмаќинствата 

птстрануваое на разлишен тип на 

материјали и на тпј нашин придпнесуваат 

кпн згплемуваое на стапката на 

материјали ппгпдни за рециклираое. Вп 

мпментпт нема места за рециклираое вп 

Регипнпт. Уреба да се ппредели лпкација 

за ппставуваое на спбирен центар кпј ќе 

им служи на 11 ппщтини, при тпа мпра да 

се пдлуши и треба да се пдбере сппдветнп 

јавнп земјищте, вп или недалеку пд 

границите на населенп местп.  

Интереснп е да се наппмене, за 

Регипнпт, дека шемите кпи вклучуваат 

ппдгптпвка за ппвтпрна упптреба мпже 

да бидат извпр на врабптуваое и 

мпжнпсти за преквалификација за пние 

кпи немаат рабпта пдреденп време. 

Истп така на младите, неврабптени 

луде, мпже да им се пвпзмпжат 

практични вештини и искуствп, кпи ќе  

ги искпристат вп некпја ппдпцнежна 

фаза. 
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Медунарпдна 

пплитика 

Цели и бараоа кпи прпизлегуваат пд 

дпкументите за медунарпдна пплитика 

Какп целите и бараоата се 

инкпрпприрани вп Планпт или ќе бидат 

ппстигнати преку негпва имплементација 

Директива за 

батерии и 

акумулатпри 

(2006/66/EC) 

Целта на пваа директива е да се 

минимизираат негативните влијанија на 

батериите и акумулатприте врз живптната 

средина и, истп така, успгласуваое на 

бараоата за непрешенп функципнираое на 

внатрещнипт пазар. За да се ппстигнат пвие 

цели, Директивата впведува мерки за 

забрана на прпдажба на некпи батерии кпи 

спдржат ппасни супстанции. Директивата 

спдржи мерки за впсппставуваое на щеми, 

ппставувајќи виспкп нивп на спбираое и 

рециклираое на батериите сп 

квантифицирани цели за спбираое и 

рециклираое. Директивата ппставува 

минимални правила за пдгпвпрнпст на 

прпизвпдителпт и пдредби за пзнашуваое на 

батериите и нивнптп птстрануваое пд 

ппремата. 

Сппред гпдищните извещтаи, кпи се 

дпставуваат дп МЖСПП, вкупната 

кплишина на батерии и акумулатпри кпја 

се пласира на пазарпт вп земјата е 

1,548.690.13kg (пренпслив-46,716.81 kg, 

автпмпбилска 1,447,428.53kg и 

индустриски-54,544.80kg). 

Автпмпбилските батерии имаат најгплем 

удел вп пднпс на кплишината-93,46%.  

РПФП ги ппставува следните цели:  

-Спбираое на најмалку 25% дп 2016 

гпдина;  

-Спбираое на најмалку 45% дп 2020 

гпдина. 

Директива за 

индустриски гаспви 

(2010/75/EU) 

Пваа директива ги утврдува правилата за 

интегриранп спрешуваое и кпнтрпла на 

загадуваоетп кпе прпизлегува пд 

индустриските активнпсти. Уаа, истп така, ги 

утврдува правилата сп цел да се спрешат или, 

кпга тпа не е мпжнп, да се намалат емисиите 

вп впздухпт, впдата и ппшвата и да се спреши 

спздаваоетп птпад, сп цел да се ппстигне 

виспкп нивп на защтита на живптната 

средина. 

Сп РПФП е идентификуванп дека вп ИПР 

знашителни индустриски активнпсти пд 

мнпгу разлишни прпизвпдни сектпри 

(рудници и каменплпми, прерабптувашка 

индустрија и снабдуваое сп електришна 

енергија-гас-пареа и климатизација). 

Какп щтп е идентификуванп сп 

наципналнптп закпнпдавствп, утврдени се 

некплку критериуми и рпкпви кпи 

пператприте треба да ги испплнат при 

ппднесуваое на бараоа за интегрирани 

екплпщки дпзвпли за успгласуваое сп 

пперативен план. Критериумите вп 

наципналната ИСКЗ регулатива, ги дели 

инсталациите на А и Б-инсталации, вп 

зависнпст пд капацитетпт и видпт на 

прпизвпдствп. Уип А-инсталациите се 

базирани на истите критериуми за 

капацитет, утврдени сп Директивата за 

ИСКЗ и се ппищани вп Анекс 1 пд ИСКЗ 

Регулативата. Сп пглед на тпа дека Б-

инсталациите не се ппфатени сп пваа 

Директива, лпкалнптп закпнпдавствп пди 

шекпр ппнапред пд директивата и ги 

ппфаќа нив сп Анекс 2 пд 

закпнпдавствптп, при щтп се наведуваат 

неппхпдните разлики за услпвите кпи 

треба да ги испплнат А и Б-инсталациите. 

Рамкпвна директива 

за впда (2000/60/EC) 

Целта на пваа Директива е да се впсппстави 

рамка за защтита на сите ппврщински впди и 

да се ппдпбри нивнипт квалитет.  

Една пд главните цели на Планпт е да се 

минимизираат негативните влијанија врз 

квалитетпт на впдата и впдните ресурси, 
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Медунарпдна 

пплитика 

Цели и бараоа кпи прпизлегуваат пд 

дпкументите за медунарпдна пплитика 

Какп целите и бараоата се 

инкпрпприрани вп Планпт или ќе бидат 

ппстигнати преку негпва имплементација 

Директивата мпже да придпнесе за 

прпгресивнп намалуваое на емисиите на 

ппасни супстанции вп впдата.  

какп и защтита и унапредуваое на 

квалитетпт на впдата. Идентификуванп е 

дека еден пд главните ризици пд 

некпнтрплиранптп фрлаое на птпад е 

загадуваое на ппврщинските и 

ппдземните впдни тела.  

Сп РПФП се идентификувани пдделни 

пращаоа за влијаниетп врз живптната 

средина пд пдредени прпцеси на птпадпт 

-Исцедпкпт пд кпмппстираоетп мпже да 

биде пптенцијална ппаснпст за 

ппврщинските или ппдземни впди, акп се 

испущти ненамернп без третираое. 

Заради тпа, ппстпи пптреба сите прпцеси 

за кпмппстираое да се врщат на 

непрппустливи ппврщини.  

-Пбјектите за спбираое и третман на 

птпадпт треба да се лпцираат далеку пд 

сензитивни впдни сливни ппдрашја 

(извпри, бунари, мрежи за дистрибуција 

на впда).  

-Птпадните впди, генерирани при 

рециклираое, кпмппстираое и пд друг 

вид на капацитети за третман на птпад, ќе 

бидат третирани и испущтени вп 

реципиентите. 

Директиви за впда за 

пиеое (98/83/EC) 

Пваа Директива се пднесува на квалитетпт на 

впдата за пиеое за пиеое. Целта на 

директивата е да се защтити шпвешкптп 

здравје пд негативните влијанија пд билп 

каквп загадуваое на впдата за пиеое, 

пбезбедувајќи шиста и здрава впда. 

Директива за 

ппдземни впди 

(2006/118/EC) 

Пваа Директива впсппставува режим, кпј ги 

ппставува стандардите за квалитет на 

ппдземни впди и впведува мерки за 

спрешуваое или пгранишуваое на 

внесуваоетп на загадувашки материи вп 

ппдземните впди.  

Пвие мерки пспбенп вклушуваат критериуми 

за пценуваое на дпбрата хемиска спстпјба на 

ппдземните впди и критериумите за 

идентификација и кпрекција на знашителните 

и ппстпјани нагпрни трендпви и за 

дефинираое на ппјдпвните тпшки за 

прпмената вп трендпвите. 

Рамкпвна директива 

за впздух 

(2008/50/EC) 

Директивата утврдува мерки наспшени кпн:  

-Дефинираое и впсппставуваое цели за 

квалитет на амбиентнипт впздух сп цел да се 

избегнат, спрешат или намалат щтетните 

влијанија врз здравјетп на лудетп и живптната 

средина, какп целина;  

-Пценуваое на квалитетпт на амбиентнипт 

впздух вп земјите шленки врз пснпва на 

заеднишки метпди и критериуми;  

-Пбезбедуваое инфпрмации за квалитетпт на 

амбиентнипт впздух, сп цел да ппмпгне вп 

бпрбата прптив загадуваоетп на впздухпт и 

следеое на дплгпрпшните трендпви;  

-Пбезбедуваое ваквите инфпрмации вп 

врска сп квалитетпт на амбиентнипт впздух 

да бидат ставени на распплагаое на јавнпста;  

-Пдржуваое на квалитетпт на впздухпт, каде 

щтп е дпбар и ппдпбруваое вп другите 

слушаи;  

-Прпмпвираое на згплемена спрабптка 

ппмеду земјите шленки вп намалуваоетп на 

загадуваоетп на впздухпт. 

Една пд главните цели на Планпт е 

минимизација на негативните влијанија и 

намалуваое на стакленишките гаспви. 
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Медунарпдна 

пплитика 

Цели и бараоа кпи прпизлегуваат пд 

дпкументите за медунарпдна пплитика 

Какп целите и бараоата се 

инкпрпприрани вп Планпт или ќе бидат 

ппстигнати преку негпва имплементација 

Директива за 

живеалишта 

(92/43/EEC) и  

Директива за птици 

(изменета) 

(EC/79/409) 

Целта на пвие директиви е да се придпнесе 

кпн защтита на биплпщката разнпвиднпст 

преку зашувуваое на прирпдните 

живеалищта и на дивите живптни и 

растенија. 

Мерките преземени вп спгласнпст сп пваа 

Директива, треба да бидат дизајнирани вп 

наспка на пдржуваое или зашувуваое на 

прирпдните живеалищта и видпви на дивите 

живптни и растенија вп ппвплна спстпјба.  

Пвие мерки ќе ги земат предвид 

екпнпмските, спцијалните и културните 

бараоа и регипналните и лпкалните 

карактеристики. 

Една пд главните цели на РПФП е да се 

пбезбеди защтита на биплпщката 

разнпвиднпст. Истп така, мерките и 

активнпстите кпи се предлпжени пд 

аспект на защтита на живптната средина, 

ќе придпнесат за пстваруваоетп на целите 

на Директивата за живеалищта и 

Директивата за диви птици, пднпснп 

зашувуваое и пдржуваое на 

разнпвиднпста на видпвите и 

живеалищтата.  

-Забранетп е да се градат капацитети за 

третман на птпад и кпристеое на 

земјищтетп за деппнии вп/близу дп 

защтитени ппдрашја или ппдрашја 

пзнашени за защтита. 

Директиви за бучава 

(2002/49/EC) 

Целта на Директивата е да се дефинира 

заеднишки пристап за избегнуваое, 

спрешуваое или намалуваое, на припритетна 

пснпва, на щтетните влијанија, вклушувајќи ги 

и непријатнпстите кпи се дплжат на 

излпженпста на бушава вп живптната 

средина.  

Вп спгласнпст сп нејзините главни цели, пваа 

Директива се пднесува на бушава, на кпи се 

излпжени лудетп, пспбенп вп изградени 

пбласти, јавни паркпви или други тивки 

пбласти вп аглпмерација, тивки пбласти на 

птвпренп, вп близина на ушилищта, бплници 

и други пбјекти и пбласти шувствителни на 

бушава. 

Еден пд критериумите за евалуација 

утврдени сп РПФП е бушавата, пднпснп 

РПФП прпценува дали нивптп на бушава, 

генериранп пд рабптеоетп на пбјектите, е 

вп рамките на дпзвплените граници, 

дефинирани вп закпнпдавствптп за 

бушава.  

Сп РПФП се идентификувани пдредени 

мерки за намалуваое на нивптп на бушава 

пд MRF пперации, ппстрпјки за дрпбеое и 

кпмппстираое, какп и пд инцинератпр. 

Директива за СПЖС 

(2001/42/EC) 

Целта на пваа Директива е да се пбезбеди 

виспкп нивп на защтита на живптната 

средина и да се придпнесе за интеграција на 

пращаоата за живптна средина при 

ппдгптпвка и дпнесуваое на планпвите и 

прпграмите, сп цел да се прпмпвира пдржлив 

развпј, пбезбедувајќи дека вп спгласнпст сп 

пваа Директива, пцена на живптната средина 

се врщи за пдредени планпви и прпграми кпи 

би мпжеле да имаат знашителнп влијание врз 

живптната средина. 

Директивата е целпснп трансппнирана вп 

наципналнптп закпнпдавствп вп Глава X 

пд Закпнпт за живптната средина и 

сппдветните ппдзакпнски акти. Истп така, 

ппстапката за СПЖС е задплжителна за 

РПФП. 

Директива за ПВЖС 

(2011/92/ЕU) 

Главната цел на Директивата за ПВЖС е да се 

спрпведе ппстапка за пценуваое на 

влијанијата врз живптната средина за пние 

јавни и приватни прпекти, кпи би мпжеле да 

имаат знашителни влијанија врз живптната 

средина. 

Ппстапката за ПВЖС се врщи за мпжни 

идни прпекти, предвидени сп мерките и 

активнпстите на РПФП. 
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Медунарпдна 

пплитика 

Цели и бараоа кпи прпизлегуваат пд 

дпкументите за медунарпдна пплитика 

Какп целите и бараоата се 

инкпрпприрани вп Планпт или ќе бидат 

ппстигнати преку негпва имплементација 

Директива 

2002/91/ЕС  за 

енергетски 

перфпрманси на 

зградите  

Целта на пваа Директива е да се прпмпвира 

ппдпбруваоетп на енергетските 

карактеристики на зградите/пбјектите, 

земајќи ги предвид надвпрещните климатски 

и лпкални услпви, какп и внатрещните 

климатски бараоа и трпщкпвната 

ефикаснпст. 

Активнпсти за енергетската ефикаснпст на 

зградите/пбјектите ќе се утврдат за 

пдредени идни прпекти, предвидени сп 

активнпстите на РПФП.  

Директива 2003/4/ЕС 

за пристап на 

јавнпста дп 

инфпрмации 

Целите на пваа Директива се:  

-Да се гарантира правптп на пристап дп 

инфпрмации за живптната средина, кпја ја 

имаат или за пптребите на јавните пргани, 

какп и да се ппстават пснпвните услпви за и 

практишни уредуваоа за негпва 

примена/спрпведуваое; и  

-Да се псигура дека инфпрмациите за 

живптната средина ппстепенп се дпстапни и 

дпставени дп јавнпста, сп цел да се ппстигне 

најщирпка мпжна систематска дпстапнпст и 

дистрибуција на инфпрмации за живптната 

средина дп јавнпста. Сп тпа, ќе се 

прпмпвираат упптребата, а пспбенп  

кпмпјутерските телекпмуникации и/или 

електрпнската технплпгија, каде е дпстапнп. 

Пбезбеден е пристап на јавнпста вп текпт 

на израбптката на РПФП, какп и Пдлуката 

за спрпведуваое СПЖС и придружните 

дпкументи. Ппкрај тпа, нацрт-извещтајпт 

за СПЖС, какп и РПФП ќе бидат предмет на 

јавна расправа вп спгласнпст сп рпкпвите 

и ппстапката утврдени сп Закпнпт за 

живптната средина и сппдветните 

ппдзакпнски акти. 

 

Директива 

2003/35/ЕС за 

пбезбедуваое 

учествп на јавнпста 

при изгптвуваое на 

пдредени планпви и 

прпграми, ппврзани 

сп живптната 

средина 

 

Целта на пваа Директива е да придпнесе за 

спрпведуваое на пбврските, кпи 

прпизлегуваат пд Архуската кпнвенција, 

пспбенп преку:  

-Пбезбедуваое на ушествп на јавнпста при 

изгптвуваое на пдредени планпви и 

прпграми кпи се пднесуваат на живптната 

средина;  

-Ппдпбруваое на ушествптп на јавнпста и 

утврдуваое пдредби за пристап дп правна 

защтита вп рамките на Директивата на 

Спветпт 85/338/EEC и 96/61/EC. 

Фшествптп на јавнпста и јавнптп мислеое 

се дел пд целипт прпцес на ппдгптпвка на 

РПФП. Беа спрпведени интервјуа меду 

јавнпста сп цел да се инфпрмира 

населениетп вп двата регипни за 

пптребата и прпцеспт на спрпведуваое на 

прпектпт, какп и фазите за ппдгптпвка на 

РПФП.  

Фшествп на јавнпста е истп така 

предвиденп за време на СПЖС ппстапката, 

пднпснп и извещтајпт за СПЖС и РПФП ќе 

бидат јавнп дпстапни. Ппкрај тпа, ќе се 

спрпведат јавни кпнсултации вп 

спгласнпст сп наципналнптп 

закпнпдавствп и за Извещтајпт за СПЖС и 

за РПФП.  

Ќе се изгптви ппсебен извещтај за 

кпнсултации сп јавнпста вп рамките на 

СПЖС ппстапката. 

Шести Акципнен 

План на Еврппската 

Фнија за живптна 

средина  

Ппдпбруваое на услпвите вп ппглед на: 

-климатски примени; 

-прирпда и биплпщка разнпвиднпст; 

-живптна средина, здравје и квалитет на 

живпт; 

РПФП ппфаќа мерки и активнпсти за 

пдржлив развпј и примена на техники за 

прерабптка на птпадпт на нашин кпј ќе ги 

ппдпбри услпвите за живееое и здравјетп 

на лудетп, живптната средина, прирпдата 

и биплпщката разнпвиднпст, какп и 
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Медунарпдна 

пплитика 

Цели и бараоа кпи прпизлегуваат пд 

дпкументите за медунарпдна пплитика 

Какп целите и бараоата се 

инкпрпприрани вп Планпт или ќе бидат 

ппстигнати преку негпва имплементација 

-прирпднп наследствп и  

-птпад. 

климатските прпмени. 

 

Ратификувани 

кпнвенции вп РМ 
Цели на кпнвенцијата 

Какп целите и бараоата се 

инкпрпприрни вп Планпт и или ќе 

бидат ппстигнати преку негпва 

имплементација 

Базелска Кпнвенција 

за кпнтрпла на 

прекуграничнп 

пренесуваое на 

ппасен птпад и 

негпвп птстрануваое 

Ппщтата цел на Базелската кпнвенција е защтита 

на шпвекпвптп здравје и живптната средина пд 

негативните влијанија пд ппаснипт птпад. Вп 

делпкругпт на применливпст ппфатени се 

разлишни видпви птпад, дефиниран какп „ппасен 

птпад“, врз пснпва на нивнптп пптеклп и/или 

спстав и нивните карактеристики, какп и два вида 

на птпад дефиниран какп „друг птпад“-птпад пд 

дпмаќинствата и пепел пд инцинератпр.  

Пдредбите на Кпнвенцијата се наспшени кпн 

следните главни цели:  

-Намалуваое на генериран ппасен птпад и 

прпмпвираое на екплпщки стабилнп управуваое 

сп ппаснипт птпад, без пглед на местптп на негпвп 

птстрануваое;  

-Пгранишуваое на прекугранишните движеоа на 

ппаснипт птпад, псвен таму каде щтп се смета дека 

е вп спгласнпст сп принципите на управуваое сп 

живптната средина; и  

-Регулатпрен систем применет вп слушаите кпга се 

дпзвплени прекугранишни движеоа. 

При планираое на активнпстите вп 

РПФП, земена е предвид главната 

цел на Кпнвенцијата, пднпснп 

защтитата на шпвекпвптп здравје и 

живптната средина пд негативните 

влијанија на ппаснипт птпад. Сепак, 

пдредбите пд Кпнвенцијата ќе се 

применуваат пспбенп вп пдредени 

слушаи вп врска сп кпнтрпла на 

прекугранишните движеоа на 

ппаснипт птпад и негпвп 

птстрануваое. 

Кпнвенција за 

заштита на впдните 

живеалишта сп 

медунарпднп 

значеое за заштита 

на впдните птици 

(Рамсар), 1977 гпд. 

Целта на Кпнвенцијата е да се защтитат впдните 

живеалищта и да се пдржи биплпщката 

разнпвиднпст кај истите сп примена на 

медунарпдни критериуми за пдржливп кпристеое 

на прирпдните ресурси. 

Рамсар Кпнвенцијата е земена 

предвид при ппдгптпвка на РПФП, 

пднпснп забранетп е да се градат 

капацитети за управуваое сп птпад 

вп рамките на некплку знашајни 

пбласти, меду кпи, закпнски 

защтитени ппдрашја и индивидуални 

делпви пд прирпдата и пределпт 

(Натура 2000, наципнални паркпви, 

Рамсар пбласти, итн .). 

Кпнвенција за 

биплпшка 

разнпвиднпст 

(Рип),1998 гпд. 

Цели на пваа Кпнвенција се зашувуваое на 

биплпщката разнпвиднпст, пдржливп кпристеое 

на нејзините кпмппненти и шесната и праведна 

распределба на придпбивките настанати какп 

резултат на кпристеоетп на генетишките ресурси. 

Истата ги ппфаќа сите екпсистеми, видпви и 

генетски ресурси. 

РПФП ппфаќа активнпсти за 

превенција пд птпадпт и 

минимизираое на птпадпт наменет 

за птстрануваое, щтп истп така е 

наменетп кпн защтита и пдржливп 

кпристеое на биплпщката 

разнпвиднпст. 

Кпнвенција за Бернската Кпнвенција е пбврзувашки медунарпден Забранетп е да се градат капацитети 
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Ратификувани 

кпнвенции вп РМ 
Цели на кпнвенцијата 

Какп целите и бараоата се 

инкпрпприрни вп Планпт и или ќе 

бидат ппстигнати преку негпва 

имплементација 

заштита на дивипт 

растителен и 

живптински свет  и 

прирпдните 

живеалишта вп 

Еврппа (Берн) 

правен инструмент вп пбласта на защтитата на 

прирпдата, кпј ппкрива гплем дел пд прирпднптп 

наследствп на еврппскипт кпнтинент, а се 

пднесува и на некпи африкански држави. Нејзина 

цел е зашувуваое на дивите растенија и живптни и 

нивните прирпдни живеалищта, какп и 

прпмпвираое на еврппска спрабптка вп таа 

пбласт. Кпнвенцијата нагласува дека пд пспбена 

важнпст е пптребата да се защтитат загрпзените 

прирпдни живеалищта и загрпзените ранливи 

видпви, вклушувајќи ги и мигратпрните видпви. 

за управуваое сп цврстипт птпад вп 

рамките на некплку знашајни 

пбласти, меду кпи, закпнски 

защтитени ппдрашја и индивидуални 

делпви пд прирпдата и пределпт 

(Натура 2000, наципнални паркпви, 

Рамсар пбласти итн .). 

Архуската кпнвенција 

за пристап дп 

инфпрмации, учествп 

на јавнпста вп 

пдлучуваоетп и 

правна заштита за 

прашаоата ппврзани 

сп живптната 

средина  

Архуската кпнвенција впстанпвува брпјни права за 

јавнпста (ппединци и нивните здруженија) кпи се 

пднесуваат на живптната средина. Страните на 

Кпнвенцијата бараат да се утврдат неппхпдните 

пдредби пд страна на јавните власти (на 

наципналнп, регипналнп и лпкалнп нивп) щтп ќе 

пвпзмпжи пстваруваое на пвие права. 

Кпнвенцијата пбезбедува: 

-Правп секпј да дпбива инфпрмации за живптната 

средина, кпи ги имаат јавните власти; 

-Правп да се ушествува вп дпнесуваоетп на пдлуки 

вп врска сп живптната средина; 

-Правп да ги прегледаат прпцедурите за 

преиспитуваое на пдлуките на щирпката јавнпст, 

дпнесени без ппшитуваое на двете претхпднп 

сппменати права. 

Пдредбите за пристап дп 

инфпрмации се применуваат пд 

ппшетпците на ппдгптпвка на Планпт 

(на пример, јавни кампаои; летпци; 

пращалници; итн.) Ппкрај тпа, 

пдредбите за ушествп на јавнпста вп 

пдлушуваоетп и пристап дп правна 

защтита се применуваат вп текпт на 

спрпведуваоетп на ппстапката за 

СПЖС за РПФП. 

Кпнвенција за пценка 

на прекуграничните 

влијанија врз 

живптната средина 

(Еспп), февруари 1991 

 

 

Еспп Кпнвенцијата ги ппставува пбврските на 

Страните за пцена на влијаниетп на пдредени 

активнпсти на живптната средина вп рана фаза на 

планираое. Истп така, Кпнвенцијата утврдува 

генерална пбврска на државите да известуваат и 

да се кпнсултираат едни сп други за сите ппгплеми 

прпекти щтп се разгледуваат, за кпи е верпјатнп да 

имаат знашителни прекугранишни негативни 

влијанија врз живптната средина. 

Пбврските пд пваа Кпнвенција ќе 

бидат применливи самп вп слушаите 

на изградба на пбјекти за 

управуваое на птпад, кпи мпже да 

имаат влијание вп прекугранишен 

кпнтекст (низ спрпведуваое на 

ПВЖС ппстапката вп прекугранишен 

кпнтекст). 

Виенска Кпнвенција 

за заштита на 

Пзпнскипт слпј  

 

Сппред целите на Кпнвенцијата, Страните треба ја 

унапредат спрабптката сп ппмпщ на систематскп 

набљудуваое, истражуваое и размена на 

инфпрмации за ефектите пд шпвекпвите 

активнпсти врз пзпнската пбвивка и да усвпјат 

закпнпдавни или административни мерки прптив 

активнпсти кпи мпже да имаат негативни ефекти 

врз пзпнската пбвивка. 

РПФП планира активнпсти и мерки 

кпи ќе пвпзмпжат ппдпбруваое на 

квалитетпт на впздухпт преку 

намалуваое супстанциите кпи ја 

псирпмащуваат пзпнската пбвивка и 

на тпј нашин ќе пбезбеди защтита на 

пзпнската пбвивка. 

Мпнтреалски  Прптпк

пл вп врска сп 

супстанциите кпи гп 

Виенската кпнвенција не бара пд земјите да 

преземат кпнкретни акции за кпнтрпла на 

супстанциите кпи ја псирпмащуваат пзпнската 
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Ратификувани 

кпнвенции вп РМ 
Цели на кпнвенцијата 

Какп целите и бараоата се 

инкпрпприрни вп Планпт и или ќе 

бидат ппстигнати преку негпва 

имплементација 

псирпмашуваат 

пзпнскипт слпј   

пбвивка. Наместп тпа, вп спгласнпст сп пдредбите 

на Кпнвенцијата, земјите пд светпт се спгласни 

Мпнтреалскипт прптпкпл за супстанциите щтп ја 

псирпмащуваат пзпнската пбвивка, сппред 

Кпнвенцијата, да ја унапреди таа цел. 

Кпнвенцијата за 

далекусежнп 

прекуграничнп 

загадуваое на 

впздухпт (Женева) 

Целта на Кпнвенцијата (заеднп сп свпите 8 

прптпкпли) е Страните да влпжат наппри да се 

пграниши и, кплку щтп е мпжнп, ппстепенп да се 

намали и спреши загадуваоетп на впздухпт, 

вклушувајќи далекусежнп прекугранишнп 

загадуваое на впздухпт. Страните развиваат 

пплитики и стратегии за бпрба прптив испущтаое 

на загадувашки материи вп впздухпт, преку 

размена на инфпрмации, кпнсултации, 

истражуваоа и мпнитпринг. 

Една пд главните цели на Планпт е 

минимизираое на негативните 

влијанија врз квалитетпт на впздухпт 

и здравјетп на лудетп, какп и 

ппдпбруваое на квалитетпт на 

впздухпт и намалуваое на емисиите 

на стакленишки гаспви. Пвие цели се 

ппддржани пд пптребата за 

спрпведуваое на сппдветни мерки и 

активнпсти, пднпснп при 

впведуваое на кпнцептпт за 

интегриран систем за управуваое сп 

птпадпт, кпј треба да биде 

екпнпмски и ппщтественп 

прифатлив, а пспбенп екплпщки 

ефикасен, треба да се намалат 

целпкупните пптпваруваоа врз 

живптната средина пд управуваоетп 

сп птпад, какп вп пднпс на 

пптрпщувашката на ресурси 

(вклушувајќи енергија), така и вп 

пднпс на прпдуцираоетп емисии вп 

впздухпт, впдата и ппшвата. 

Рамкпвната 

кпнвенција ПН за 

климатските 

прпмени 

 

Целта на Кпнвенцијата е стабилизираое на 

гаспвите (CO2, CH4) вп атмпсферата на нивп щтп ќе 

гп спреши антрпппгенптп влијание врз климата.  

РПФП идентификува мерки и 

активнпсти за ппдпбруваое на 

квалитетпт на впздухпт и 

намалуваое на емисиите на 

стакленишки гаспви, на пример:  

-Системите за кпнтрпла на деппнии 

се впсппставени сп цел да се спреши 

несаканптп испущтаое на 

деппнискипт гас вп атмпсферата или 

ппшвата. Пбнпвенипт деппнискипт 

гас мпже да се кпристи за 

прпизвпдствп на енергија или да се 

гпри ппд кпнтрплирани услпви, 

заради елиминираое на 

испущтаоетп на стакленишките 

гаспви вп атмпсферата; 

-Една пд преднпстите на пдделнп 

спбираое на птпад пд пакуваое е 

придпнеспт кпн намалуваое на 

емисиите на стакленишки гаспви;  

Кјптп прптпкпл Кјптп Прптпкплпт се стреми кпн намалуваое на 

емисиите на стакленишки гаспви, какп и:  

-Защтита и ппдпбруваое на системпт за 

складираое на стакленишки гаспви, нагласувајќи ја 

важнпста на прпмпвираое на пдржливп 

стппанисуваое сп щумите и ппщумуваоетп; 

-Впдптеците (на пр. недпстатпк на шиста впда), 

екстремните временски услпви и суща ќе гп 

згплемат притиспкпт пд аспект на финансираое и 

несигурнпст вп снабдуваоетп, дпдека 

адаптираоетп кпн пвие закани е клушна активнпст 

за секпја земја; 

-Садеое дрва и зашувуваое на ппшвите сп цел да 

се згплеми капацитетпт на живптната средина за 
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Ратификувани 

кпнвенции вп РМ 
Цели на кпнвенцијата 

Какп целите и бараоата се 

инкпрпприрни вп Планпт и или ќе 

бидат ппстигнати преку негпва 

имплементација 

апспрпција на јаглерпд; 

-Фтврдени се пбврски/цели за 

индустријализираните земји за намалуваое на 

емисиите на стакленишки гаспви, дпдека земјите 

вп развпј немаат таква пбврска, нп пд друга страна 

тие треба да известуваат за нивпата на свпите 

емисии и да развијат наципнални прпграми за 

намалуваое на климатските прпмени;  

-Пдржливп управуваое сп щумите или ефикаснп 

кпристеое на земјищтетп-ппдгптпвка на стратегии 

за прилагпдуваое и ппгплема прилагпдливпст кпн 

прпмените. 

Кјптп Прптпкплпт нема директна врска сп 

културнптп наследствп и пределпт. Сепак, 

влијаниетп на климатските прпмени е неизбежнп. 

Ппвеќетп пд мерките, презентирани вп Кјптп 

Прптпкплпт, се мерки за ублажуваое, а самп 

некплку се за адаптација.  

-За пресметка на влијаниетп на 

емисиите на стакленишки гаспви се 

применува SWM-GHG калкулатпр, 

алатка за пресметуваое на емисиите 

на стакленишки гаспви пд 

управуваое сп цврстипт птпад;  

-РПФП пбезбедува ппдатпци за 

резултатите пд емисиите на 

стакленишки гаспви пд рециклираое 

и птстрануваое вп t CO2-eq/гпдищнп 

за секпе предлпженп сценарип за 

ИПР;  

-При рангираое на пправданпста 

сппред критериумпт алтернативни 

сценарија за управуваое сп птпад, 

применет е придпнеспт на секпе 

сценарип кпн стакленишки гаспви; 

итн. 

 

Дппплнителен дпкумент - ЕФ Кпмуникација: 

Кпмуникација пд 

Кпмисијата за 

Еврппскипт 

Парламент, Спветпт, 

Екпнпмскипт и 

Спцијален Кпмитет и 

Кпмитетпт за 

регипните (Наше 

живптнп 

псигуруваое, наш 

прирпден капитал: ЕФ 

Стратегија за 

диверзитет дп 2020 

гпдина) 

Главната цел на пвпј дпкумент е да се запре 

губеоетп на биплпщката разнпвиднпст и 

деградацијата на екпсистемските услуги вп  ЕФ дп 

2020 гпдина, сп засилуваое на придпнеспт на ЕФ вп 

спрешуваое на глпбална загуба на биплпщката 

разнпвиднпст. 

Прппищани дппплнителни активнпсти: 

-Кпмплетираое на мрежата Натура 2000 и 

пбезбедуваое дпбрп управуваое; 

-Пбезбедуваое на сппдветнп финансираое на 

ппдрашјата Натура 2000; 

-Згплемуваое на свеста на 

шинителите/заинтересираните страни, нивнп 

вклушуваое и ппдпбруваое на имплементацијата; 

-Да се ппдпбри и да се наспши мпнитпрингпт и 

известуваоетп; 

-Ппдпбруваое на знаеоетп за екпсистемите и 

нивните услуги вп ЕФ; 

-Ппставуваое припритети за санација и 

прпмпвираое на кпристеоетп на зелената 

инфраструктура; 

-Да се псигура дека нема да има загуби на 

биплпщката разнпвиднпст и екпсистемските услуги; 

-Земјпделска пплитика; 

-Ппдпбрп наспшуваое на руралнипт развпј за 

зашувуваое на биплпщката разнпвиднпст; 

Иакп не е правнп пбврзувашка, 

пдредбите пд пваа Кпмуникација, 

пд аспект на стратегија за 

диверзитет, треба да се земат 

предвид при спрпведуваое на 

мерките и активнпстите пд РПФП.  
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-Зашувуваое на Еврппската земјпделскп-генетска 

разнпвиднпст; 

-Ппттикнуваое на щумските сппственици за 

защтита и зајакнуваое на щумската биплпщка 

разнпвиднпст; 

-Интегрираое на мерки за биплпщка разнпвиднпст 

вп планпвите за стппанисуваое сп щумите; 

-Ппдпбруваое на управуваоетп сп рибнипт фпнд; 

-Птстрануваое на негативните влијанија врз 

рибнипт фпнд, видпвите, живеалищтата и 

екпсистемпт; 

-Впсппставуваое на сппдветен инструмент за 

инвазивни видпви; 

-Да се намалат индиректните двигатели на загуба 

на биплпщката разнпвиднпст; 

-Мпбилизираое на дппплнителни ресурси за 

глпбална защтита на биплпщката разнпвиднпст; 

-Регулираое на пристаппт дп генетските ресурси и 

фер и праведна распределба на придпбивките кпи 

прпизлегуваат пд нивната упптреба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                235 пд 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилпг 3 SWOT анализа на ппции за управуваое сп птпад 
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Уабела 45 SWOT анализа на ппции за управуваое сп птпад 

Спбирни места 

Преднпсти Мпжнпсти Слабпсти Закани 

-Пдвпјуваоетп е ппеднпставнп за жителите, 

бидејќи на еднп местп се примаат сите текпви 

на птпадпт, 

-Птвпраое рабптни места, 

-Виспка стапка на прерабптка на материјалите, 

-Центрите за рециклираое се разнпвидни; тие 

мпжат да имаат сппствен прилив и да бидат 

финансиски пдржливи сп: a) наплаќаое за 

птстрануваое на гплеми кплишини, б) прпдажба 

на спртирани материјали, итн. 

-Прпдплжуваое на живптнипт век на 

деппниите, 

-Намалуваое на трпщпците на деппниите. 

-Редуцираое на птпадпт за финалнп 

птстрануваое,  

-Намалуваое на трпщпците за финалнп 

птстрануваое, 

-Птвпраое рабптни места. 

-Пптребна е пбласт вп градпт за изградба, 

-Пптребна е мала инвестиција и пперативни 

трпщпци, 

-Пптребна е лиценца, 

-Жителите мпра сами да ги пренесуваат свпите 

стпки. 

-Негативни реакции пд граданите кпи мпра 

да ги трансппртираат свпите стпки . 

Пдделнп спбираое на птпадпт пд пакуваое 

Преднпсти Мпжнпсти Слабпсти Закани 

-Ппстпеое на ЕФ и наципналнп закпнпдавствп, 

-Впведени се наципнални щеми за пдгпвпрнпст 

на прпизвпдителпт, 

-Мпже да придпнесе за валпризација на 

знашителни кплишини на кпмунален и птпад пд 

дпмаќинствата, 

-Мпже да гп прпдплжи живптнипт век на 

деппнијата, 

-Ппстпјат екпнпмски придпбивки при 

спрпведуваое на пвие цели, 

-Жителите знаат какп пвие системи рабптат и 

ушествуваат вп нив,  

-Ппстпи ппщта ппддрщка пд ппщтествптп какп 

-Придпнесува за испплнуваое на 

закпнските цели на лпкалните, 

регипналните и наципналните власти, 

-Птвпраое нпви рабптни места вп 

Регипнпт, 

-Материјалите се дпстапни  вп 

заедницата за лпкалната индустрија и 

не треба да се увезуваат, 

-Резултира вп намаленп генерираое на 

птпад, 

-Мпжнпст да се генерира прихпд пд 

прпдажба на материјали, 

-Ја згплемува сплидарнпста вп 

-Кплку е ппгплема пптребата пд пдвпјуваое на 

текпвите птпад, тплку ппгплеми ќе треба да 

бидат и залагаоата на жителите. 

-Ппщтината мпра да развие виспкпефикасен 

систем за спбираое и да ги згплеми услугите, 

-Жителите мпра шестп да се едуцираат заради 

ппстигнуваое ппвиспки цели, 

-Дпкплку е впведена ппвеќе пд една щема за 

пдгпвпрнпст на прпизвпдителпт, ппмеду нив 

мпже да се развие кпнкуренција. 

-Ппстпјат слушаи каде заради гепграфската 

лпкација на ппщтината, предизвикува 

неприфаќаое на интегрираоетп на 

щемите за пдгпвпрнпст на прпизвпдителпт, 

бидејќи истптп е ппскапп, 

-Неефикасните щеми за спбираое мпже да 

спздадат негативни реакции кај жителите. 

-Ппстпјат првишни трпщпци, ппврзани сп 

пвие щеми (на пр. јавната свест) 
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целина, 

-Индиректни стимуланси за ушествп на 

жителите, 

-Птвпраое нпви рабптни места, 

-Упа е прпверен и дпкажан метпд, 

-За примена, мпже да се изберат разлишни 

технплпгии,  метпди и ппрема, 

-Се спбираат материјали сп виспк квалитет  за 

рециклираое, 

-Придпнесуваат за намалуваое на емисиите на 

стакленишки гаспви. 

заедницата-жителите признаваат дека 

прават нещтп дпбрп за нивната 

лпкална средина, 

-Лпкалната власт дпбива екплпщки 

ппзитивен прпфил, 

-Ги стимулира жителите да ушествуваат 

вп активнпстите за превенција пд 

птпадпт. 

Пдделнп спбираое на бипразградливипт птпад 

Преднпсти Мпжнпсти Слабпсти Закани 

-Ппстпеое на ЕФ закпнпдавствп, 

-Мпже да кпмбинираат разлишни извпри на 

пргански птпад, какп: земјпделски активнпсти, 

кланици, итн. 

-Има пптенцијал да управува сп 100% пд 

прганските фракции пд кпмуналнипт цврст 

птпад, 

-Згплемуваое на рабптнипт век на деппниите, 

-Вклушени ппниски трпщпци за технплпгија, 

сппреденп сп другите метпди какп МВУ и 

термална пбрабптка, 

-Резултат е птвпраое нпви рабптни места, 

-Има спцијален кпнсензус на пвпј метпд, 

-Се прпизведува кприсен и вреден материјал, 

-Придпнесува за намалуваое на емисиите пд 

стакленишки гаспви. 

-Намалуваое на птпадпт, 

-Намалуваое на трпщпците за кпнешнп 

птстрануваое на птпадпт, 

-Резултира сп птвпраое нпви ппстпјани 

рабптни места, 

-Активнп ушествп на граданите кпе 

мпже да биде ущте ппгплемп вп ппглед 

на други пращаоа ппврзани сп 

управуваоетп сп птпад, 

-Ппзитивен прпфил кпн живптната 

средина на ппщтината кпј мпже да 

впди дп пплесен пристап дп фпндпвите 

за финансираое на живптната средина 

итн. 

-Ппзитивен пплитишки прпфил сп 

згплеменп нивп на прифаќаое пд 

страна на граданите. 

-Бара пдделни инфраструктури за спбираое 

(канти), 

-Бара интегриранп планираое и кпнтрпла на 

пперациите, 

-Бара прпстпр за пбјектите за кпмппстираое, 

-Прпблеми ппврзани сп изградба на пбјекти 

(избпр на лпкација, дпзвпла, спцијални 

реакции),  

-Виспки цени (канти, пбјекти), 

-Пбезбедуваое ппстпјани инфпрмации и 

кампаои кпи ќе пбезбедат сигурнпст вп пднпс 

на квалитетпт и квантитетпт на прпизвпдпт; 

-Спрабптка сп и пбука на ппщтинскипт 

перспнал за спбираое птпад. 

-Мпже да функципнира самп акп е 

прифатенп пд граданите, 

-Негативни реакции пд ппщтинскипт 

перспнал за спбираое птпад, 

-Несппдветнптп ушествп на граданите мпже 

да дпведе дп лпщ квалитет на кпмппстпт. 

Кпмппстираое на зелен птпад 
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Преднпсти Мпжнпсти Слабпсти Закани 

-Гп ппддржува Еврппскптп закпнпдавствп, 

-Ширпка применливпст, 

-Мпже да има знашајнп влијание врз 

редуцираое на извпрпт, 

-Гп згплемува рабптнипт век на деппниите, 

-Не се пптребни дпзвпли, 

-Финансиски интерес за Ппщтината, 

-Придпбивки за граданите (придпбивки пд 

упптреба на кпмппст). 

-Дпбиваое силна ппддрщка пд 

граданите, 

-Спздава мпжнпст за птвпраое 

зелени/екплпщки рабптни места. 

 

-Кпга се имплементира на лпкалнп нивп, вп 

щирпк пбем, пптребнп е дпбрп планираое сп 

цел да се земат предвид сите фактпри, на нивп 

на дпмаќинствп,  

-Има трпщпк (иакп е мал), 

-Бара мнпгу виспка јавна свест и ппддрщка пд 

граданите. 

 

-Ниска свеснпст на населениетп (акп не се 

сппдветнп инфпрмирани, пспбенп на 

ппшетпкпт, мпже да се пшекува реакција пд 

нивна страна). 

Кпмппстираое на зелен птпад 

Преднпсти Мпжнпсти Слабпсти Закани 

-Зеленипт птпад е ценет и секпгаш баран пд 

пбјектите за кпмппстираое, 

-Ппстпи ЕФ закпнпдавствп, 

-Еднпставни и щирпкп распрпстранети 

знаеоа/вещтини за метпдите за управуваое, 

-Има пптенцијал да управува сп 100% пд 

прганските фракции пд кпмуналнипт цврст 

птпад, 

-Гп згплемува рабптнипт век на деппниите, 

-Вклушени ппниски трпщпци за технплпгија, 

сппреденп сп другите метпди какп МВУ и 

термална пбрабптка, 

-Птвпраое нпви рабптни места, 

-Има спцијален кпнсензус за пвпј метпд, 

-Се прпизведува кприсен и вреден материјал, 

-Придпнесува за намалуваое на емисиите пд 

стакленишки гаспви. 

-Намалуваое на птпадпт, 

-Намалуваое на трпщпците за кпнешнп 

птстрануваое на птпадпт, 

-Резултира сп птвпраое нпви, 

ппстпјани рабптни места, 

-Активнп ушествп на граданите кпе 

мпже да биде ущте ппгплемп за други 

пращаоа ппврзани сп управуваоетп сп 

птпад, 

-Ппзитивен прпфил вп пднпс на 

живптната средина на ппщтината, 

-Ппзитивен пплитишки прпфил, сп 

згплеменп нивп на прифаќаое пд 

страна на граданите. 

-Пптребнп е интегриранп планираое и  

кпнтрпла на рабптеоетп, 

-Пптребен е прпстпр за пбјектите за 

кпмппстираое, 

-Малку пбјекти за управуваое сп птпад вп 

некпи земји, 

-Пптребни се релативнп мали капитални 

трпщпци за заппшнуваое, 

-Спрабптка сп и пбука на ппщтинскипт 

перспнал  за спбираое птпад. 

 

-Мпже да рабпти самп дпкплку е 

прифатенп пд граданите, 

-Негативни реакции пд ппщтинскипт 

перспналпт за спбираое птпад, 

-Нискп нивп на ушествп на граданите. 

Кпнвенципналнп спгпруваое 
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Преднпсти Мпжнпсти Слабпсти Закани 

-Пснпвана, зрела и верпдпстпјна технплпгија, 

-Знашајнп искуствп и пперативни ппдатпци за 

щирпк спектар на птпадни сурпвини, 

-Мпже да прпцесира ппвеќе гприва и е 

тплерантна вп пднпс на кплебаое за квалитетпт 

и спставпт на гпривптп, 

-Генералнп, гпривптп не зависи пд пред-

третманпт, сп исклушпк на технплпгијата за 

спгпруваое на цврстп гпривп, 

 -Пбемпт/кплишините на птпад мпже да се 

намалат дп 95%. 

-Пренаспшуваое на бипразградливите 

материјали пд деппниите и прпследенп 

намалуваое на пптенцијалпт за 

генерираое стакленишките гаспви,  

-Мпжнпсти за генерираое на 

електришна енергија и тпплина, 

-Пепелта пд инцинератпрпт мпже да 

биде пренаспшена пд деппнија заради 

пптенцијална кпристеое какп замена 

за агрегат. 

-Прпцесите на спгпруваое бараат 

спфистициран мпнитпринг на прпшистуваое на 

гаспвите кпј мпже да бара знашителни 

капитални трпщпци. 

-Прпцеспт прпдуцира мали кплишини на пепел 

щтп се разнесува, кпја треба да се третира какп 

ппасен птпад, 

-Генерираната мпќ пд спгпруваое е впзмпжна 

самп сп згплемуваое на пареата и 

ппкренуваое на парната турбина 

прпдуцирајќи мала електришна ефикаснпст. 

Вкупната електришна ефикаснпст пд пвие 

прпцеси треба да биде вп ппсег 15-30%, 

-Пптенцијалнп нетп згплемуваое на емисии на 

стакленишки гаспви, 

-Ниска вреднпст на придружните нус-

прпизвпди. 

-Спгпруваоетп има лпщ имич вп јавнпста, 

претставувајќи пптещкптија вп дпбиваоетп  

јавна и пплитишка ппддрщка за развпј на 

таквите прпцеси. 

 

MBT/MBS/MRF 

Преднпсти Мпжнпсти Слабпсти Закани 

-Кпмбинира дпкажани и дпбрп впсппставени 

технплпгии, 

-Ппнатампщна прерабптка на птпадпт кпј мпже 

да се рециклира и пренаспшуваое на 

бипразградливипт кпмунален птпад пд 

деппнија, 

-Пбезбедува алтернатива за птстрануваое и 

инцинерација, 

-Мпже да се димензипнира вп наспка на 

испплнуваое на лпкалните бараоа, 

-Мпже да биде флексибилен за да пдгпвпри на 

прпменливите инпути. 

-Нуди флексибилни и разнпвидни 

рещенија, 

-Мпже да биде сфатен какп 

ппприфатливп рещение за јавнпста, 

-Мпже да се дизајнира вп сппдветни 

размери и не е афектиран пд 

екпнпмските трпщпци какп 

инцинерацијата, 

-Мпже да се третираат разлишни 

видпви птпад, пднпснп кпмунален 

цврст птпад, птпад пд градежни 

материјали и щут, 

-Квалитетпт на резултатите мпже да биде 

низпк, пднпснп рециклираоетп да дпбие 

ниска пцена, 

-Пптенцијален недпстатпк на беншмарк и 

стандарди за квалитет за некпи пд резултатите. 

-Mпже сепак да резултира сп фракција кпја ќе 

треба да се деппнира, 

-Зависи пд пазарната ппбарувашка на 

резултатите, 

-Виспка цена. 

-Нестабилнпст на пазарпт, 

-Ризик на прпизвпдпт, 

-Не ппдржува пдделуваое на видпвите 

птпад на извпрпт,  

-Несигурнпст вп пднпс на 

бипразградливпста на резултатите. 
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-Мпже да ги зашува хранливите 

материи вп CLO-прпизвпд слишен на 

кпмппст (N,P,K). 
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плански регипн 
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Уабела 46 Листа на ппщтински деппнии и диви деппнии 

Ид.бр. Регипн М 
(1)/СР 
(2) 

Е 
(1)/С
И 

Ппштина Населба Лпкалитет Дплжина Ширина Ппвршин
а на 
земјиште 

Вплумен 
на 
земјиште 

Населени
е 

Бр. на 
карта Кпд Име Кпд Име 

   1  Ппщтинскп 
земјищте 

         

110101 Истпшен 1 1 1 Берпвп 1 Берпвп Фвин Валпг 22.82921 41.72292 10500 75000 13940  

110203 Истпшен 1 1 2 Чещинпвп-
Пблещевп 

3 Кушкинп Букиски Дпл 22.32887 41.85416 8000 8000 7490  

110305 Истпшен 1 1 3 Делшевп 5 Средна 
Маала 

Пстрец 22.79174 41.99896 24000 24000 17505  

110401 Истпшен 1 1 4 Карбинци 1 Карбинци Бел брег 22.24160 41.81024 4225 8320 4205  

110511 Истпшен 1 1 5 Кпшани 11 Кпшани Уупанец 22.39023 41.94017 21000 400000 38092  

110601 Истпшен 1 1 6 М. 
Каменница 

1 Каменица Каменишки рид 22.59935 41.01441 7000 40000 8110  

110703 Истпшен 1 1 7 Пехшевп 3 Пехшевп Дабпва Шума 22.87056 41.74815 15000 20000 5517  

110803 Истпшен 1 1 8 Прпбищтип 3 Непкари Пзрен 22.18318 41.97385 35000 353846 15313  

110901 Истпшен 1 1 9 Штип 1 Штип Урещтена Скала 22.13289 41.72526 16380 100000 47796  

111003 Истпшен 1 1 10 Виница 3 Лески Чушуларец 22.48727 41.87208 7830 12000 19938  

111101 Истпшен 1 1 11 Зрнпвци 1 Зрнпвци Зредпрек 22.44268 41.86687 2000 150 3330  

   1  Нерегулиран
п земјищте 

         

210102 Истпшен 2 1 1 Берпвп 2 Будинарц
и 

Ппд мпстпт на р. 
Брегалница 

22.772222 41.762222 100 100  734-2-3 

210103 Истпшен 2 1 1 Берпвп 3 Будинарц
и 

Преку 
пснпвнптп 
ушилищте 

22.7794444 41.762222 10 20  734-2-3 

210104 Истпшен 2 1 1 Берпвп 4 Берпвп Цигански Пптпк 22.851111 41.701389 100 50  734-4-1 

210105 Истпшен 2 1 1 Берпвп 5 Двприщте  22.913889 41.588889 50 25  734-4-4 

210106 Истпшен 2 1 1 Берпвп 6 Мешевп  22.802778 41.751111 10 10  734-2-3 

210107 Истпшен 2 1 1 Берпвп 7 Митращи
нци 

Ппд мпстпт вп 
селптп 

22.739722 41.774722 25 50  734-1-4 
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Ид.бр. Регипн М 
(1)/СР 
(2) 

Е 
(1)/С
И 

Ппштина Населба Лпкалитет Дплжина Ширина Ппвршин
а на 
земјиште 

Вплумен 
на 
земјиште 

Населени
е 

Бр. на 
карта Кпд Име Кпд Име 

210108 Истпшен 2 1 1 Берпвп 8 Митращи
нци 

Ппд мпстпт 22.745278 41.786389 50 50  734-1-4 

210109 Истпшен 2 1 1 Берпвп 9 Ратевп  22.8425 41.679167 25 50  734-4-1 

210110 Истпшен 2 1 1 Берпвп 10 Смпјамир
пвп 

Река 22.83917 41.7275 25 25  734-4-1 

210111 Истпшен 2 1 1 Берпвп 11 Суви Лаки  22.818611 41.560556 35 70  734-4-3 

210112 Истпшен 2 1 1 Берпвп 12 Владимир
пвп 

 22.822222 41.713056 15 45  734-4-1 

210201 Истпшен 2 1 2 Чещинпвп-
Пблещевп 

1 Уеранци Стара деппнија 22.318611 41.861944 750 1125  733-2-3 

210202 Истпшен 2 1 2 Чещинпвп-
Пблещевп 

2 Уеранци Дубрищте 
Уеранци 

22.367222 41.860556 70 210  733-2-3 

210301 Истпшен 2 1 3 Делшевп 1 Делшевп Пат кпн 
Киселица 

22.750278 41.981944 5000 5000  734-2-1 

210302 Истпшен 2 1 3 Делшевп 2 Делшевп Дплж пазарнптп 
местп 

22.767222 41.97 400 400  734-2-1 

210303 Истпшен 2 1 3 Делшевп 3 Габрпвп  22.801389 41.983889 9 9  734-2-1 

210304 Истпшен 2 1 3 Делшевп 4 Град Бунищте 22.821111 41.928611 25 25  734-2-1 

210306 Истпшен 2 1 3 Делшевп 6 Урабптив
ищте 

 22.807778 41.89 100 100  734-2-1 

210402 Истпшен 2 1 4 Чещинпвп-
Пблещевп 

2 Кушишинп  22.31 41.843889 50 50  734-2-3 

210403 Истпшен 2 1 4 Чещинпвп-
Пблещевп 

3 Фларци  22.269167 41.856667 6 12  734-2-3 

210404 Истпшен 2 1 4 Чещинпвп-
Пблещевп 

4 Чещинпвп Гприца 22.265278 41.869722 600 900  734-2-3 

210405 Истпшен 2 1 4 Чещинпвп-
Пблещевп 

5 Спаншевп Ппишански пан 22.313889 41.910556 100 400  734-2-1 

210406 Истпшен 2 1 4 Чещинпвп-
Пблещевп 

6 Баоа Стара деппнија 22.343889 41.915556 200 400  734-2-1 

210407 Истпшен 2 1 4 Карбинци 7 Уаринци Река 22.233056 41.792222 1250 2250  733-1-4 

210408 Истпшен 2 1 4 Карбинци 8 Крупищте Лаки 22.249167 41.834444 250 250  733-2-3 
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Ид.бр. Регипн М 
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Населени
е 

Бр. на 
карта Кпд Име Кпд Име 

210409 Истпшен 2 1 4 Карбинци 9 Радание Уращлак 22.268333 41.777222 300 300  733-2-3 

210410 Истпшен 2 1 4 Карбинци 10 Кпжиак Лиликащ 22.283056 41.806111 100 50  733-2-3 

210411 Истпшен 2 1 4 Карбинци 11 Аргилица Баирак 22.277777 41.830278 28 168  733-2-3 

210412 Истпшен 2 1 4 Прпбищтип 12 Прпбищти
п 

 22.184444 41.984722 2500 6250  733-1-2 

210413 Истпшен 2 1 4 Прпбищтип 13 Бушищте  22.199167 41.929444 100 30  733-1-2 

210414 Истпшен 2 1 4 Прпбищтип 14 Гајранд  22.179722 41.929444 10 5  733-1-2 

210415 Истпшен 2 1 4 Прпбищтип 15 г. Стпбул  22.120833 41.999444 10 20  733-1-1 

210416 Истпшен 2 1 4 Прпбищтип 16 Дпбревп Влез вп селптп 22.201389 42.022222 50 50  683-3-4 

210417 Истпшен 2 1 4 Прпбищтип 17 Дпбревп Кај рудник 22.135833 42.025278 40 60  683-3-4 

210418 Истпшен 2 1 4 Прпбищтип 18 д. Стпбул  22.135833 41.998059 25 25  733-1-2 

   1  Ппщтинскп 
земјищте 

         

210419 Истпшен 2 1 4 Прпбищтип 19 Кундинп  22.145 42.02389 14 28  683-3-4 

210420 Истпшен 2 1 4 Прпбищтип 20 Лезпвп  22.184444 41.914722 20 40  733-1-2 

210421 Истпшен 2 1 4 Прпбищтип 21 Пищица  22.211667 41.876944 50 25  733-1-2 

210422 Истпшен 2 1 5 Прпбищтип 22 Плещенц
и 

 22.164722 41.006389 50 25  683-3-4 

210423 Истпшен 2 1 5 Прпбищтип 23 Стрмпщ Селп Красна 22.158889 41.983333 20 20  733-1-2 

210424 Истпшен 2 1 5 Прпбищтип 24 Стрмпщ Река 22.160833 41.981111 50 50  733-1-2 

210425 Истпшен 2 1 5 Прпбищтип 25 Стрмпщ Бел Камен 22.170278 41.981389 50 250  733-1-2 

210426 Истпшен 2 1 6 Прпбищтип 26 Златпвп мпст 22.238611 41.98889 10 15  733-1-2 

210427 Истпшен 2 1 6 Прпбищтип 27 Злетпвп Уурскп рударе 22.255 41.980556 40 80  733-2-1 

210501 Истпшен 2 1 5 Кпшани 1 Грдпвци  22.409167 41.878056 40 120  733-2-2 

210502 Истпшен 2 1 5 Кпшани 2 Кпшани Рпма спседствп 22.418611 41.923611 320 160  733-2-2 

210503 Истпшен 2 1 5 Кпшани 3 Кпшани Рпма спседствп 22.416944 41.903889 30 30  733-2-2 
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Ид.бр. Регипн М 
(1)/СР 
(2) 

Е 
(1)/С
И 

Ппштина Населба Лпкалитет Дплжина Ширина Ппвршин
а на 
земјиште 

Вплумен 
на 
земјиште 

Населени
е 

Бр. на 
карта Кпд Име Кпд Име 

210504 Истпшен 2 1 5 Кпшани 4 Кпшани Хптел Наципнал 22.395833 41.903889 0 0  733-2-2 

210505 Истпшен 2 1 5 Кпшани 5 Кпшани Матчиски бавши 22.379444 41.899722 8 8  733-2-2 

210506 Истпшен 2 1 5 Кпшани 6 Призари  22.442778 41.914444 15 15  733-2-2 

210507 Истпшен 2 1 5 Кпшани 7 Призари Излез на 
Призари 

22.467778 41.931111 60 300  733-2-2 

210508 Истпшен 2 1 5 Кпшани 8 Призари Илин дпл 22.452222 41.922778 10 20  733-2-2 

210509 Истпшен 2 1 5 Кпшани 9 Урајанпвп 
трлп 

 22.423333 41.918611 200 600  733-2-2 

210510 Истпшен 2 1 5 Кпшани 10 Уркаое  22.356111 41.907222 0 0  733-2-1 

210701 Истпшен 2 1 7 Пехшевп 1 Црник  22.876111 41.826389 30 90  734-2-4 

210702 Истпшен 2 1 7 Пехшевп 2 Гпведарн
ик 

Гадалница 22.897222 41.757778 40 160  734-2-4 

210704 Истпшен 2 1 7 Пехшевп 4 Равна 
Река 

Сув Дпл 22.969444 41.733889 0 0  734-4-2 

210801 Истпшен 2 1 8 Прпбищтип 1 Бунещ Вп селптп 22.234722 41.951111 24 36  733-1-2 

210802 Истпшен 2 1 8 Прпбищтип 2 Древенпв
п 

 22.207778 42.011111 8 64  683-3-2 

210804 Истпшен 2 1 8 Прпбищтип 4 Ратавица  22.215278 41.962778 150 150  733-1-2 

210805 Истпшен 2 1 8 Прпбищтип 5 Урипатан
ци 

Ппдплу пд 
мпстпт 

22.204167 41.932778 50 50  733-1-2 

210806 Истпшен 2 1 8 Прпбищтип 6 Злетпвп Гпрнп маалп 22.241667 41.992222 50 250  733-2-2 

210807 Истпшен 2 1 8 Прпбищтип 7 Злетпвп Мпст Урускп 
рударе 

22.238889 41.988889 100 50  733-1-2 

210901 Истпшен 2 1 9 Виница 1 Блатец Ппшивалп 22.588611 41.84 300 1800  734-1-3 

210902 Истпшен 2 1 9 Штип 2 Чардаклиј
а 

Каи Река 22.188889 41.781944 40 80  733-1-4 

210903 Истпшен 2 1 9 Штип 3 Драгпевп Гладнп Ппле 22.138889 41.669167 40 40  733-3-2 

210904 Истпшен 2 1 9 Штип 4 Лакавици Лакавишка Река 22.228611 41.637778 50 50  733-3-2 

210905 Истпшен 2 1 9 Штип 5 Селце Сред селп 22.171389 41.65 60 180  733-3-2 
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Ид.бр. Регипн М 
(1)/СР 
(2) 

Е 
(1)/С
И 

Ппштина Населба Лпкалитет Дплжина Ширина Ппвршин
а на 
земјиште 

Вплумен 
на 
земјиште 

Населени
е 

Бр. на 
карта Кпд Име Кпд Име 

210906 Истпшен 2 1 9 Штип 6 Врсакпвп Река 22.113889 41.818889 10 10  733-1-3 

211002 Истпшен 2 1 10 Виница 2 Истибаоа Стари Лпзја 22.500833 41.918333 360 2160  734-1-1 

211004 Истпшен 2 1 10 Виница 4 Винишка 
Крщла 

Сущица 22.538611 41.892778 100 100  734-1-1 
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Уабела 47 Уарифи вп ппщтините пд Истпшнипт плански регипн, 2013 

 Физички лица Бизнис институции 

Ппштина/Уакса-
Надпместпк 

Индивидуална станбена 
единица 

Групни/кплективни 
пбјекти 

Дпмаќинствп вп села Гплеми претпријатија Мали претпријатија Фчилишта/градинки 

Берпвп 200 ден./месешнп 200 ден./месешнп 200 ден./месешнп 4.31 ден./m2/гпдищнп 9 ден./m2/гпдищнп 2.61 ден./m2/гпдищнп 

Чешинпвп-
Пблешевп 

100 ден./месешнп  100 ден./месешнп 300-600 ден./месешнп  300 ден./месешнп 

Делчевп 2.1 ден./m2/гпдищнп 2.1 ден./m2/гпдищнп  4.0 ден./m2/гпдищнп 4.0 ден./m2/гпдищнп 3.0 ден./m2/гпдищнп 

Карбинци Нема дпстапни ппдатпци 
Нема дпстапни 

ппдатпци 
Нема дпстапни ппдатпци Нема дпстапни ппдатпци Нема дпстапни ппдатпци Нема дпстапни ппдатпци 

Кпчани 

1.8 ден./m2/гпдищнп and 0.5 
ден./m2/гпдищнп- 

двпрнп местп 

1.8 ден./m2/гпдищнп и  
0.5 ден./m2/гпдищнп - 

двпрнп местп 
100 ден./месешнп 

3.5 ден./m2/гпдищнп и 1.5 
ден./m2/гпдищнп - двпрнп 

местп 
6.3 ден./m2/гпдищнп 

3.5 ден./m2/гпдищнп и 
1.5 ден./m2/гпдищнп- 

двпрнп местп 

Македпнска 
Каменица 

Нема дпстапни ппдатпци 
Нема дпстапни 

ппдатпци 
Нема дпстапни ппдатпци Нема дпстапни ппдатпци Нема дпстапни ппдатпци Нема дпстапни ппдатпци 

Прпбиштип 2.4 ден./m2/гпдищнп 1 ден./m2/гпдищнп Нема дпстапни ппдатпци 5 ден./m2/гпдищнп 5 ден./m2/гпдищнп 5 ден./m2/гпдищнп 

Пехчевп 
84 ден./месешнп или 5.46 

ден./m2/гпдищнп 
Нема дпстапни 

ппдатпци 
Нема такси 5.46 ден./m2/гпдищнп 

84 ден./месешнп или 5.46 
ден./m2/гпдищнп 

2.73 ден./m2/гпдищнп 

Штип 

1.1 ден./m2/месешнп за 
искпристен прпстпр и 0.14 

ден./m2/месешнп за двпрнп 
местп 

Нема дпстапни 
ппдатпци 

Нема дпстапни ппдатпци 
1.8 ден./m2/месешнп и 0.3 
ден./m2/ месешнп-двпрнп 

местп 

6.8 - 13.8 ден./m2/ месешнп 
и 0.3 ден./m2/ месешнп-

двпрнп местп 
0.8 ден./m2/месешнп 

Виница 
За прпстпр кпј се кпристи за 
живееое пд 60m2 дп 120m2 -

2.80 ден./m2/гпдищнп 
Нема такси 

За прпстпр кпј се кпристи за живееое пд 60m2 
дп 120m2-2.80 ден./m2/гпдищнп 100-150 
ден./месешнп/пбјект-зграда 2.80 ден./m2 

месешнп 

8 ден./m2/месешнп и 1.5 
ден./m2/месешнп- двпрнп 

местп 
 

8 ден./m2/месешнп и 1.5 
ден./m2/месешнп- двпрнп 

местп 

Зрнпвци Нема дпстапни ппдатпци 
Нема дпстапни 

ппдатпци 
100 ден./месешнп 1000-2000 ден./месешнп 300-500 ден./месешнп Нема дпстапни ппдатпци 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                 249 пд 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилпг 6 Матрикс за евалуација-рангираое на алтернативните 
сценарија за управуваое сп птпад 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                250 пд 260 

Развпјпт на алтернативните сценарија за управуваое сп птпад беа базирани врз 
најнапредната технплпгија, какп и искуствптп стекнатп пд апликациите на Еврппскп и 
медунарпднп нивп. Пптпа, се направи пцена на специфишните карактеристики на 
земјата (пр. гпдищни генерирани кплишини на кпмунален цврст птпад, ппстпешки 
инфраструктури и релативен пазар) кпи се пптребни за пдредуваое на најсппдветните 
сценарија за управуваое и за мпжна имплементација. Беа анализирани вкупнп 7 
алтернативни сценарија. Метпдпт на анализа сп ппвеќе-критериуми беще ппсебнп 
дизајниран, сп цел да се пценат 7-те сценарија за управуваое сп птпад. Анализата 
вклушува три главни фази: а) ппставуваое на критериуми, б) пцена на критериумите 
сппред нивната важнпст и в) рангираое на алтернативните сценарија. Кратпк ппис на 
анализата направена вп РПФП е прикажан ппдплу. 
Ппставуваое на критериуми 

Критериумите кпи беа пдбрани се ппделени вп шетири ппважни групи кпи вклушуваат 
правни, екплпщки, технишки и финансиски параметри. Уабела 48 прикажува групи на 
критериуми и ппд-критериуми кпи беа испитани. Групите на критериуми и ппд-
критериуми беа ппсебнп утврдени за целите на прпектпт, бидејќи се фпкусираат на 
испитуваое и пцена на алтернативните системи за ефективнп управуваое сп 
кпмуналнипт цврст птпад. 
 
Уабела 48 Групни и индивидуални критериуми кпи беа разгледани/испитани 

Закпнпдавствп Живптна средина Уехнички Финансиски 

(A1)Кпмпатибилни 
сп Еврппскптп 
закпнпдавствп и 
целите за 
применливите 
закпни за цврст 
птпад 

(B1)Загадуваое на 
впздухпт. Емисиите 
на загадувашки 
гаспви вп рамките на 
дпзвплените нивп вп 
ЕФ. 

(C1)Прилагпдуваое на 
прпцеспт кпн идните 
вплуменски флуктации и 
квалитет на птпадпт 

(D1)Урпщпци за 
изградба-
инвестициски 
трпщпци 

(A2)Кпмпатибилни 
сп Наципналната 
стратегија вп пднпс 
на управуваоетп сп 
цврст птпад 

(B2)Загадуваое на 
ппшвата, ппдземните 
и ппврщинските 
впди. Емисиите се вп 
рамките на 
дпзвплените нивп вп  
ЕФ 

 

(C2)Дпкажана 
технплпгија-гаранција за 
пперативна спврщенпст 
на прикажаните 
кплишини  и 
капацитетите на 
пбјектите за управуваое 
сп птпад 

(D2)Нетп 
пперативни 
трпщпци 

(A3)Кпмпатибилен сп 
ппстапките за 
набавки сппред 
правилата на ЕФ 

(B3)Миризба (C3)Пптреба пд 
квалификуван  кадар за 
имплементација/ рабпта 
на избраната технплпгија 

(D3)Екпнпмска 
пдржливпст на 
технплпгијата 

 (B4)Бушава (C4)Ппстпеое на пазар за 
кпристеое на заврщнипт 
прпизвпд 

 

 (B5)Сппспбнпст да се 
лпцираат сппдветни 
места за 
ппставуваое на 

(C5)Експлпатација– 
Енергетска ефикаснпст 
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пбјектите-естетика 

 (B6)Мерки за 
ублажуваое на 
влијанијата врз 
живптната средина 

(C6)Справуваое сп нус-
прпизвпди 

 

  (C7)Врабптуваое на 
лпкалнптп население 

 

 

Уежински критериуми 

Најважнипт шекпр вп Ппвеќе-критериумскипт метпд за пцена е расппредуваоетп на тежини, 
бидејќи тежините се пдразуваат врз релативната важнпст на разлишните влијанија земени 
предвид. ЕЛЕКУРЕ III метпдпт не пбезбедува ппсебни пснпвни црти за пдредуваое на пвие 
тежини, туку претппставува дека дпнесувашпт на пдлуките е сппспбен да ги прпцени 
критериумите сппдветнп. Вп пва истражуваое, првишни тежини се дефинираат за секпја група 
критериуми, дпдека втприте тежини се дефинираат за секпј критериум вп групата. Пп 
мнпжеоетп на секпја критериумска тежина сп групната тежина на групата вп кпја припада, 
мпжнп е да се пресметаат кпнешните тежини. Уабелите 45, 46 и 47 гп прикажуваат тежините на 
критериумската група, тежината на секпј критериум, какп и кпнешните тежини за три разлишни 
сценариски тежини. 

Уабела 49 Пцена на финалните тежински критериуми  (Уежинскп сценарип A, еднаква 
вреднпст на критериумски групи) 

Критериуми Групни тежини % Ппдкритериуми Критериумиски 
тежини % 

Крајни тежини 
% 

Закпнпдавствп 25% A1 40% 10% 

A2 40% 10% 

A3 20% 5% 

Медузбир 100% 25% 

Живптна средина 25% B1 40% 10% 

B2 10% 2.5% 

B3 10% 2.5% 

B4 10% 2.5% 

B5 10% 2.5% 

B6 20% 5% 

Медузбир 100% 25% 

Уехнишки 25% C1 10% 2.5% 

C2 25% 6.25% 

C3 10% 2.5% 

C4 20% 5% 

C5 10% 2.5% 

C6 10% 2.5% 

C7 15% 3.75% 

Медузбир 100% 25% 

Финансиски 25% D1 30% 7.5% 

D2 30% 7.5% 
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D3 40% 10% 

Медузбир 100% 25% 

  

Уабела 50 Пцена на финалните тежински критериуми (Уежинскп сценарип B, фпкусирајќи се на 
технплпщкп-екпнпмските критериуми) 

Критериуми Групни тежини % Ппдкритериуми  Критериумски 
тежини % 

Крајни тежини 
% 

Закпнпдавствп 20% A1 40% 8% 

A2 40% 8% 

A3 20% 4% 

Медузбир 100% 20% 

Живптна средина 20% B1 40% 8% 

B2 10% 2% 

B3 10% 2% 

B4 10% 2% 

B5 10% 2% 

B6 20% 4% 

Медузбир 100% 20% 

Уехнишки 30% C1 10% 3% 

C2 25% 7.5% 

C3 10% 3% 

C4 20% 6% 

C5 10% 3% 

C6 10% 3% 

C7 15% 4.5% 

Медузбир 100% 30% 

Финансиски 30% D1 30% 9% 

D2 30% 9% 

D3 40% 12% 

Медузбир 100% 30% 

 

Уабела 51 Пцена на финалните тежински критериуми (Уежинскп сценарип C, фпкусирајќи се на 
закпнпдавнп-екплпщки критериуми) 

Критериуми Групни тежини % Ппдкритериуми Критериумски тежини 
% 

Крајни тежини 
% 

Закпнпдавни 30% A1 40% 12% 

A2 40% 12% 

A3 20% 6% 

Медузбир 100% 30% 

Живптна средина 30% B1 40% 12% 

B2 10% 3% 

B3 10% 3% 

B4 10% 3% 
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B5 10% 3% 

B6 20% 6% 

Медузбир 100% 30% 

Уехнишки 20% C1 10% 2% 

C2 25% 5% 

C3 10% 2% 

C4 20% 4% 

C5 10% 2% 

C6 10% 2% 

C7 15% 3% 

Медузбир 100% 20% 

Финансиски 20% D1 30% 6% 

D2 30% 6% 

D3 40% 8% 

Медузбир 100% 20% 

Рангираое на алтернативните сценарија за кпмунален цврст птпад 

Вп пвпј дел, прикажани се перфпрмансите на алтернативните сценарија. Секпј 
критериум беще измерен сппред свпите перфпрманси за секпе ппсебнп сценарип. 
Сите критериуми се критериуми на придпбивка, т.е. щтп ппвиспка пценка, тплку 
ппдпбар перфпрманс/изведба. Уабела 48 ги прикажува перфпрмансите на 
алтернативните сценарија. 
Уабела 52  Перфпрманси на секпе алтернативнп сценарип вп закпнпдавствптп, живптната 
средина, технишките и финансиските критериуми 

 Закпнпдавствп Живптна средина Уехнишки Финансиски 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 

S1a 9 9 9 8 8 7 6 8.5 8 8 10 8 8.5 5 7.5 10 8.5 8.5 8 

S1b 5 5 7 7 6 8 6 8.5 8 9 9 6 9 8.5 5 8 5 5 5 

S2 9 9 10 7.5 8 7 6 7.5 8 7 8 8 9 5 8 10 9 8.5 8 

S3a 5 5 10 4 6 5 6 6 8 7 10 8 9 5 8 10 9 9 9 

S3b 9 9 10 8.5 8 7 6 6.5 8 7 10 8 9 5 6 10 8.5 9 8 

S3c 9 9 7 8.5 6 7.5 6 8.5 8 9 9 6 8.5 8 5 8 5 5 5 

S4 8.5 8.5 10 4.5 8 6 6 7 8 6 8 8 9 5 8 10 9 9 9 

ELECTRE III Рангираое на алтернативни сценарија за управуваое сп птпад 

Сите пптенцијални алтернативни сценарија за управуваое сп птпад прикажани ппгпре 
беа испитани и рангирани сппред нивната ефикаснпст и перфпрмансите сп кпристеое 
на ELECTRE III ппвеќе-критериумскипт метпд. Следните брпјки ги прикажуваат 
финалните рангираое дпбиени сп ELECTRE III ппвеќе-критериумскипт метпд за сите три 
разлишни слушаи на тежини на критериумите и ппд-критериуми. 
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Евалуација на сценарип A: 

Еднаква вреднпст на сите групи на 
критериуми 

Евалуација на сценарип B:  

Фпкусираое на технплпшкп-
екпнпмските критериуми 

Евалуација на сценарип C: 

Фпкусираое на 
закпнпдавнитекритеруими за 

живптна средина 

Сппред финалнптп рангираое кпе е прикажанп на гпрната слика, мпже да се види 
дека пптималнипт баланс ппмеду закпнпдавната власт, живптната средина, технишките 
и финансиските критериуми за сите тежински сценарија, е испплнет вп сценариптп 
S3b.  
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Прилпг 7 Санација на неуспгласени деппнии 
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Распределенпст на деппнии сппред категприја на ризик (низпк, среден, виспк и мнпгу виспк)  

Регипн Ппщтина 

Вклушени ппщтински деппнии Диви деппнии 

Категприја на ризик Брпј 

 
Макс. пд прпсешен 

ризик 
Макс. Максимален 

ризик 
 

Макс. пд прпсешен 
ризик 

Макс. Максимален 
ризик 

Брпј Н С В МВ Н С В МВ Брпј Н С В МВ Н С В МВ 

Истпк Берпвп 1   1     1 10 2 8     5 5 

Истпк Чещинпвп-
Пблещевп 

1    1    1 7  7     5 2 

Истпк Делшевп 1  1     1  5 1 4    1 1 3 

Истпк Карбинци 1    1    1 15 2 12 1  1 1 2 11 

Истпк Кпшани 1  1      1 1 1    1    

Истпк М.Каменица 1   1     1          

Истпк Пехшевп 1  1      1 2  2      2 

Истпк Прпбищтип 1   1     1 22  21 1    3 19 

Истпк Штип 1   1     1 5  4 1    1 4 

Истпк Виница 1   1     1 3 3     1 2  

Истпк Зрнпвци 1   1     1          

 Вкупнп вп 
Истпшен 
плански регипн 

11  3 6 2   1 10 70 9 58 3  2 3 19 46 

1. Мпдел “А”-санација на деппнии сп среден и виспк ризик-Истпчен плански регипн 

Регипн Ппщтина Ппрамнуваое Лпкација Пбласт, m2 Вплумен, m2 

Истпк Берпвп Машевп Пат 10 10 

Истпк Берпвп Будинарци Ппд мпстпт на реката Брегалница 100 100 

Истпк Берпвп Будинарци Над пснпвнптп ушилищте 10 20 

Истпк Берпвп Митращинци Ппд мпстпт вп селптп 25 50 

Истпк Берпвп Митращинци Ппд мпстпт 50 50 

Истпк Берпвп Владимипвп Мпстпт пред селптп 15 45 

Истпк Берпвп Ратевп Пилана, мпстпт вп центарпт 25 50 

Истпк Берпвп Двприщте Бунищте 50 25 

Истпк Берпвп Суви Лаки Суви Лаки 35 70 

Истпк Берпвп Смпјмирпвп Река 25 25 

Истпк Берпвп Берпвп Цигански Пптпк 100 50 

Ппштп за ппштина Берпвп 6445 6495 

Истпк Штип Врщакпвп Река 10 10 

Истпк Штип Драгпевп Гладнп Ппле 40 40 

Истпк Штип Лкавица Лакавишка Река 50 50 



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
 

 

Прпект финансиран пд ЕФ и реализиран пд ENVIROPLAN S.A.  
вп кпнзпрциум сп C&E Consulting und Engineering GmbH -BT Engineering Ltd                                                257 пд 260 

Истпк Штип Чардаклија Кај Река 40 80 

Истпк Штип Селце Сред селп 60 180 

Ппштп за ппштина Штип 7200 4360 

Истпк 
Чещинпвп-Пблещевп Уеранци Уеранци Губре 70 210 

Истпк Чещинпвп-Пблещевп Кушишинп  50 50 

Истпк Чещинпвп-Пблещевп Фларци  6 12 

Истпк Чещинпвп-Пблещевп Чещинпвп Гприца 600 900 

Истпк Чещинпвп-Пблещевп Спанцевп Ппишански пат 100 400 

Истпк Чещинпвп-Пблещевп Баоа Стара деппнија 200 400 

Ппштп за ппштина Чешинпвп - Пблешевп 31 026 31 972 

Истпк Карбинци Крупищте Лаки 250 250 

Истпк Карбинци Радание Уащлак 300 300 

Истпк Карбинци Кпзјак Ликаш 100 50 

Истпк Карбинци Аргилица Бајрак 28 168 

Ппштп за ппштина Карбинци 6678 3768 

Истпк Прпбищтип Бушищте Пат 100 30 

Истпк Прпбищтип Гајранци Дпл 10 5 

Истпк Прпбищтип Гпрни Стубпл Вп центар 10 20 

Истпк Прпбищтип Дпбревп Дплпт на влезпт на селптп 50 50 

Истпк Прпбищтип Дпбревп Вп близина на рудникпт 40 60 

Истпк Прпбищтип Дплни Стубпл На влезпт на мпстпт 25 25 

Истпк Прпбищтип Кундинп  14 28 

Истпк Прпбищтип Лезпвп  20 40 

Истпк Прпбищтип Пищица Река 50 25 

Истпк Прпбищтип Плещенци Центар 50 25 

Истпк Прпбищтип Стрмпщ На крајпт на селптп 20 20 

Истпк Прпбищтип Стрмпщ Река 50 50 

Истпк Прпбищтип Стрмпщ Бел Камен 50 250 

Истпк Прпбищтип Злетпвп Пред мпстпт 10 15 

Истпк Прпбищтип 
Уурскп рударе Вп близина на фпнтаната Уурскп Рударе 40 80 

Истпк Прпбищтип Злетпвп Гпрнп маалп 50 250 

Истпк Прпбищтип Злетпвп Вп близина на мпстпт Уурскп Рударе 100 50 

Истпк Прпбищтип Бунещ Вп селптп 24 36 

Истпк Прпбищтип Древенп На крајпт на селптп 8 64 

Истпк Прпбищтип Ратавица Дплж патпт и мптпт Бунещ 150 150 

Истпк Прпбищтип Урипатанци Ппд мпстпт 50 50 

Ппштп за ппштина Прпбиштип 1921 11323 

Истпк Делшевп Делшевп Дплж пазарпт 400 400 

Истпк Делшевп Габрпвп Река 9 9 

Истпк Делшевп Урабптивищте Пп текпт на реката 100 100 

Истпк Делшевп Град Бунищте 25 25 

Ппштп за ппштина Делчевп 5534 5534 
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Истпк Кпшани Кпшани Урајанпвп Грлп 200 600 

Истпк Кпшани Грдпвци Дплнп Гумеое 40 120 

Истпк Кпшани Призари Влез 15 15 

Истпк Кпшани Призари Излез пд Призари 60 300 

Истпк Кпшани Призари Илин Дпл 10 20 

Истпк Кпшани Кпшани Рпмска населба 320 160 

Истпк Кпшани Кпшани Рпмска населба, центар 30 30 

Истпк Кпшани Кпшани Мачирски бавши 8 8 

Ппштп за ппштина Кпчани 6683 11253 

Истпк Пехшевп Пехшевп Гпведарник 40 160 

Истпк Пехшевп Црник Пред селптп 30 90 

Ппштп за ппштина Пехчевп 770 2250 

Истпк Виница Винишка Крщла Сущица 100 100 

Ппштп за ппштина Виница 2100 2100 

Ппштп за Истпчен плански регипн   

2. Мпдел “В”–Санација на деппнии вп Истпчен плански регипн 

Регипн Ппщтина Дпгпвпр Лпкалитет Пбласт, m2 Вплумен, m3 

  Ппштински деппнии 

Истпк Берпвп Иладин Валпг Иладин Валпг 10500 75000 

  Ппштина Берпвп 10500 75000 

Истпк Штип Штип Урещтена Скала 16380 100000 

  Ппштина Штип 16380 100000 

Истпк Пехшевп Пехшевп Дабпва щума 15000 20000 

 Ппштина Пехчевп 15000 20000 

Истпк Чещинпвп Пблещевп Пблещевп Букески дпл 8000 8000 

 Ппштина Чешинпвп-Пблешевп 8000 8000 

Истпк Карбинци Карбинци Бел Брег 4225 8320 

 Ппштина Карбинци 4225 8320 

 Вкупен брпј ппштински депнии – Истпчен плански регипн 63105 251470 

  Диви деппнии 

Истпк 
Чещинпвп 

Пблещевп 
Уеранци Стара деппнија 750.0 1125.0 

 Ппштина Чешинпвп-Пблешевп 750.0 1125.0 

Истпк Карбинци Уаринци Река 1250.0 2250.0 

 Ппштина Карбинци 1250.0 2250.0 
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Истпк Прпбищтип Прпбищтип Влез 2500.0 6250.0 

 Ппштика Прпбиштип 2500.0 6250.0 

Истпк Делшевп Делшевп Пат дп Киселица 5000.0 5000.0 

 Ппштина Делчевп 5000.0 5000.0 

Истпк Виница Истибаоа Стари Лпзја 360.0 2160.0 

Истпк Виница Блатец Ппшивалп 300 1800 

Ппштина Виница 660.0 3960.0 

Вкупен брпј диви деппнии – Истпчен плански регипн 10160.0 18585.0 

3. Мпдел “C” – Санација на деппнии вп Истпчен плански  регипн 

Регипн Ппщтина Дпгпвпр Лпкалитет Пбласт, m2 Вплумен, m3 

  Ппштински деппнии 

Истпк Прпбищтип Непкази Пзрен 35000 353846 

  Ппштина Прпбиштип 35000 353846 

Истпк Кпшани Кпшани Уупанец 21000 400000 

 Ппштина Кпчани 21000 400000 

Истпк Делшевп Делшевп Пстрец 24000 240000 

  Ппштина Делчевп 24000 240000 

Истпк Виница Лески Врщи Дпл 7830 120000 

 Ппштина Виница 7830 120000 

 Вкупнп 87830 1113846 

 

  



 

„Ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска 
пцена на живптната средина за Истпчнипт и Северп-истпчнипт регипн“  

(EuropeAid/130400/D/SER/MK) 
Нацрт Извештај пд стратегиската пцена на живптната средина за 

регипналнипт план за управуваое сп птпад за Истпчнипт плански регипн 
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