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Извршно резиме 

 
Плутачките отпадоци (во морето и оние што се пренесуваат преку реките), без оглед на 
нивната големина, претставуваат неразградливи, произведени или преработени цврсти 
материјали што се фрлени, одложени или оставени во морската, крајбрежната или во 
речната средина. Најголем дел од морските/плутачки отпадоци се состојат од синтетички 
материјали, како што се пластика, метал, стакло и гума. Тие потекнуваат од многу различни 
извори, минуваат преку одреден број на патеки и се акумулираат на различни локации 
познати како крајни точки-апсорбенти на отпадоци или заглавен отпад. 
 

Често (понекогаш погрешно) се претпоставува дека голем дел од отпадот во морињата/ 
реките/акумулациите потекнува од странски извори. Ова се должи на непознавањето на 
отпадоците во морската и во речната средина, што придонесува за континуирано отсуство 
на координација и мотивација за организирање на доследна стратегија за справување со 
оваа проблематика. Методот за оценување на влијанијата врз животната средина и врз 
економијата (во понатамошниот текст: Метод) е развиен за да помогне во оценувањето на 
животниот циклус на морските/плутачките отпадоции потенцијалните негативни ефекти од 
несоодветното управување со цврстиот отпад во трите пилот- региони („Шара“, „Тара – 
Дрина-Сава“ и „Јадранското крајбрежје“), со цел да се дефинираат соодветни мерки на 
претпазливост, со коишто би можела да се спречи појавата на овие ефекти. Со примена на 
Методот и со спроведување на регионални оцени на влијанијата врз животната средина и 
врз економијата, според истиот, треба да се поттикне дијалог меѓу засегнатите страни, 
намалување и идентификација на недостатоците во знаењето во текот на проектот и потоа. 
 
Методот се однесува на комуналниот1отпад, со оглед на тоа што тој содржи лесни 
фракции (главно пластика) кои го сочинуваат најголемиот дел2 од морските/плутачките 
отпадоци.  
 
Овој Метод настојува да го опфати целиот животен циклус на морските/плутачките 
отпадоци преку опфаќање на следниве прашања:  
 

1. Идентификација на коренитиот проблем, со одговори на прашањата „зошто“ и 
„како“ се создаваат морските/плутачките отпадоци;  

2. Идентификација на изворите на морските/плутачките отпадоци, за да се одговори 
на прашањето „кој е одговорен“ (односно, општини/земји што влијаат) и „од каде 
доаѓаат тие“ (т.е. локациите); 

3. Идентификација на патеките за да се добие одговор на прашањето „како се 
пренесуваат морските/плутачките отпадоци во прекуграничниот контекст“;  

4. Идентификација на „крајните точки“ (апсорбенти) наморски/плутачки отпадоци за 
да се добие одговор на прашањето „кој ги поднесува“ ефектите (т.е. општините/ 
земјите што се под влијание);  

                                                            
1http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/transboundary-waste-shipments/key-waste-streams/municipal-waste 
Комуналниот отпад се состои од отпадот што се собира од страна на општинските власти или во нивно име или директно 
од приватниот сектор (деловни или приватни непрофитни институции), а не во име на општините. Голем дел од овој тек 
на отпадот потекнува од домаќинствата, иако содржи и слични отпадоци од извори како што се трговијата, канцелариите, 
јавните институции и одделни општински служби. Тој содржи и кабаст отпад, но не и отпад од комуналните 
канализациски мрежи и комунален градежен отпад и шут.  
2Студијата на Институтот Öko-Institut (2012; бројките се главно од UNEP 2009) ги изведува следниве бројки за уделите на 
пластиката забележани на:  плажи: 37-80% пластика; плутачки: 60-83% пластика; морско дно: 36-90% пластика. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/transboundary-waste-shipments/key-waste-streams/municipal-waste


5. Идентификација и оцена на влијанијата врз животната средина и врз економијата 
и оцена на поврзаните трошоци; втората оцена ќе помогне да се добие одговор на 
прашањето „колкави се трошоците што настануваат за општеството“ за справување 
со ефектите од морските/плутачките отпадоци“. 

 
Прекуграничните влијанија што произлегуваат од плутачкиот отпад во пилот-регионите 
можат да бидат еколошки и економски. Најзабележливите еколошки влијанија се 
заплеткувањето на организмите во морските отпадоци или нивното проголтување. 
Морските/плутачките отпадоци можат да предизвикаат сериозни економски загуби за 
различни сектори и органи. Крајбрежните заедници се меѓу најсериозно засегнатите 
(зголемени трошоци за чистење на плажите, за здравствена заштита и за отстранување на 
отпадот), потоа, туризмот (губење на приход, лош публицитет), рибарството (намален и 
загубен улов, оштетени мрежи и друга риболовна опрема, расипани пропелери, 
контаминација) и бродарството (трошоци поврзани со расипаните пропелери, оштетените 
мотори, отстранувањето на отпадот и управувањето со отпадот во пристаништата). 

 
Овој Метод треба да помогне во квантитативното одредување на влијанијата, кога е тоа 
можно преку економски термини, на морските/плутачките отпадоци врз интересите на 
пилот-земјите и општините. Давање на монетарна вредност на ефектите од отпадот може 
да се постигне за одредени сектори (на пример, трошоци за чистење на плажата, штетата 
за туризмот, загуба на производство на енергија поради дефекти на турбините, и сл.), но 
за други сектори тоа е потешко (особено последиците за животната средина). Засегнатите 
страни во пилот-регионите ќе бидат вклучени во собирањето на информациите што се 
потребни за квантитативно одредување на соодветните влијанија.  
 
Доаѓањето до корисни податоци за влијанијата и количините на морските отпадоци 
останува предизвик. Систематски истражувања за морските отпадоци во пилот-регионите 
се релативно ретки. Ова многу го отежнува квантитативното одредување на влијанијата. 
Сепак, самата карактеризација на влијанијата, според претпоставки, може да претставува 
чекор напред кон разбирањето на проблемите поврзани со морските/плутачките отпадоци. 
 
Одделни општини, кои се најоптоварени со отпад, немаат контрола над создавањето или 
одлагањето на тој отпад на местото на изворот. Понатаму, во отсуство на координиран 
пристап, напорите на некои општини да го намалат приливот или да го отстранат 
натрупаниот отпад може да бидат поткопани со изостанувањето на акција од страна на 
другите. Затоа, потребен е отворен, конструктивен и прогресивен дијалог за 
контроверзните теми со цел да се утврдат заеднички визии и можности за решенија 
поврзани со отпадоците во морето. 
  



1. Вовед 

 
Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) и Мрежата на заедници на 

локални власти на Југоисточна Европа (NALAS) спроведуваат регионален потпроект 

„Управување со цврст отпад во прекуграничните рурални и крајбрежни подрачја во 

Југоисточна Европа“ со поддршка од Германското сојузно министерство за економска 

соработка и развој (BMZ) преку Отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа на GIZ 

– Модернизација на комуналните услуги (ORF MMS) и Владата на Швајцарија. 

Постојаната работна група е ангажирана во подобрувањето на руралната егзистенција во 
земјите на ЈИЕ. За таа цел, таа промовира иновативен и одржлив земјоделски и рурален 
развој преку регионална соработка на соодветните министерства за земјоделство и другите 
засегнати страни. Таа ја поддржува интеграцијата во ЕУ во ЈИЕ, преку: 
 

 поттикнување на политики за рурален развој; 

 унапредување на структурите и системите за реализација на земјоделскиот и 
руралниот развој; 

 подобрување на разбирањето и користење на алатки за спроведување за 
земјоделски и рурален развој;  

 идентификација и размена на информации и примена на добра практика во 
земјоделството и руралниот развој за да се прошири руралната агенда. 

 
NALAS обединува 16 заедници кои претставуваат околу 9000 локални власти избрани 
директно од над 80 милиони граѓани на овој регион. NALAS им помага на заедниците 
успешно да ги застапуваат локалните власти пред централната влада. NALAS обезбедува 
услуги за локалните власти и настојува да се развие во Центар на знаење за развој на 
локалната управа во ЈИЕ. Тие ги промовираат: 
 

 процесот на децентрализација, имајќи ја предвид локалната самоуправа како 
клучно прашање во процесот на транзиција во ЈИЕ; 

 партнерствата, со цел да се придонесе кон интеграцијата во ЕУ, како и во процесот 
на помирување и стабилизација. 
 

1 Општи и конкретни цели 
 
Општата цел на потпроектот е „да се подобрат концепциските и организациските рамковни 
услови за интегрирано управување со цврст отпад во прекуграничните рурални и 
крајбрежни подрачја во ЈИЕ“. 
 
Посебната цел на потпроектот е „да се оценат и да се развијат системи (модели) за 
интегрирано управување со цврстиот отпад, коишто се еколошки ефективни и економски 
достапни со цел да се намалат негативните влијанија врз животната средина и врз 
економијата од несоодветното управување со цврстиот отпад и да се поддржи еколошкиот 
и социоекономскиот развој во руралните и крајбрежните подрачја во земјите на ЈИЕ“. 
 
Методот за оценување на влијанијата врз животната средина и врз економијата (во 
понатамошниот текст: Метод) има за цел да придонесе кон зголемувањето на знаењето на 



релевантните засегнати страни3 за влијанијата на морските/плутачките отпадоци4 и 
поврзаните трошоци. Се применува регионален пристап, кој е насочен кон потребите и 
перспективите на земјите што придонесуваат кон влијанијата на несоодветното 
управување со цврстиот отпад (т.н. „што влијаат“)  и земјите што страдаат од негативните 
ефекти (т.н. „што се под влијание“). Предмет на анализа се три пилот-региони: „Шара“, 
„Тара – Дрина-Сава“ и „Јадранското крајбрежје“. Географскиот опсег подетално е опишан 
во Поглавје 3 подолу. 
 
Овој Метод треба да помогне во развојот на акции за спречување и/или намалување на 
создавањето на морски/плутачки отпадоци на изворот.Тој ќе поттикнува дијалог меѓу 
засегнатите страни, намалување и идентификација на недостатоците во знаењето. 

 
Методот претставува само прв чекор во серијата активности чијашто цел е да се 
формулираат регионално прифатени мерки за подобрување на денешните несоодветни 
практики на управување со отпадот и намалување на прекуграничните влијанија од нив. 
Други активности во рамките на овој потпроект се: 
 

1. Изработка на извештаи за оцената на еколошките и економските влијанија за секој 
пилот-проект, со користење на Методот.  

2. Подготовка на предлог-модели за интегрирано управување со цврстиот отпад 
(ISWM), прибирање на најдобри практики и препораки за политиката во насока на 
ублажување на прекуграничното загадување. 

3. Креирање на предлог-проекти (т.е. урнеци), што ќе произлезат од моделите за 
ISWM, со цел да им се помогне на релевантните засегнати субјекти во 
обезбедувањето на средства за следните активности.  

2. Пилот-региони 

 
Проектот опфаќа три пилот-рурални и крајбрежни подрачја коишто споделуваат природни 

ресурси – планински венец (регионот „Шара“), прекугранични речни сливови (регионот 

„Тара – Дрина-Сава“) и морско крајбрежје (регионот на „Јадранското крајбрежје“).  

Секој пилот-проект е единствен, сепак, сите делат заеднички природен5 и човечки капитал6 
што претставува основа за економски развој. Поради недоволните практики на управување 
со цврст отпад и влијанијата врз животната средина што произлегуваат од тоа, пилот-
руралните и крајбрежните региони не го искористуваат во целост потенцијалот за 
економски развој (т.е. туризам, одржливо земјоделство, итн.).  
 
Географскиот опсег, како и опис на прелиминарно идентификуваните проблеми со 

управувањето со отпадот и прекуграничните влијанија од нив во пилот-подрачјата се 

опишани во продолжение. 

                                                            
3Учесниците во проектот вклучуваат: национални владини институции, локални власти, јавни и приватни 

оператори за управување со отпад, претпријатија што работат со рециклирање, претставници на 

угостителството и на граѓанското општество.  
4Се прави разлика меѓу „морски отпад“ и „плутачки отпадоци“ за да се посочи дали отпадот го носат морските 

струи и плими („морски отпад“) или реките („плутачки отпадоци“).   
5Природниот капитал се состои од природните ресурси и еколошките услуги. 
6Човечкиот капитал упатува на корпусот на образование, вештини, култура и знаење. 

*Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и Мислењето 

на ICJ за декларацијата за независност на Косово. 



 Пилот-регион „Шара“ 
 
Пилот-регионот „Шара“ опфаќа 6 општини од три земји: Македонија, Албанија и Косово* 
(Табела бр. 1.).  

 
Табела бр.1. Пилот-регион „Шара“ (Македонија-Албанија-Косово*): 

Земји 

Македонија Косово*7 Албанија 

Пилот-општини 

Јегуновце Штрпце Округ Кукс 

Теарце Призрен  

 Драгаш  

 
Приближната поделба на пилот-општините во пилот-регионот „Шара“ е дадена на слика 
бр. 1. 
 

 
 
Слика бр. 1. Пилот-регион „Шара“ 

Планинскиот екосистем Шара обезбедува директна и индиректна поддршка за луѓето во 
вид на широк опсег на стоки и услуги, вклучувајќи вода, енергија, дрвна маса, одржување 
на биодиверзитетот и можности за рекреација, вклучувајќи ги естетските и духовните 
потреби на луѓето. Националниот парк „Шара“ го делат пилот-земјите.  
 

                                                            
7*Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и Мислењето 

на ICJ за декларацијата за независност на Косово. 

Kukes 

Tearce 



Природните ресурси, флората и фауната и заедниците се компромитирани од дивото 
одлагање на отпад во сите три пилот-земји во регионот Шара. Дивите депонии, во најголем 
дел, ги создава локалното население коешто не добива редовна услуга на собирање на 
отпад. Главното прекугранично влијание што резултира од нелегалното одлагање на отпад 
се плутачките отпадоци што ги носат реките во прекуграничното подрачје. Плутачките 
отпадоци се движат преку две главни патеки: Бел Дрим и Лепенец. Најзагрозено подрачје 
од акумулирањето на плутачките отпадоци е Акумулацијата и хидроцентрала „Фиерзи“ 
лоцирана во Општината Кукс. Плутачките отпадоци што ги носи Црн Дрим исто така, 
влегуваат во Акумулацијата „Фиерзи“. 
 

 Пилот-регион „Тара – Дрина – Сава“ 
 

Пилот регионот „Тара – Дрина – Сава“ е поделен на два потслива: „Дрина – Тара“ и „Дрина 

– Сава“. 

Регионот „Дрина - Тара“ опфаќа 14 општини од три земји: Босна и Херцеговина, Црна Гора 
и Србија (табела бр. 2.).  
 
Табела бр. 2. Пилот-регион „Дрина – Тара“ (Босна и Херцеговина – Србија – Црна Гора) 

Земји 

БиХ Србија Црна Гора 

Пилот-општини 

Вишеград Љубовија Бјело Поље 

Рудо Бајина Башта Пљевља 

Горажде Пријепоље  

Сребреница Прибој  

Братунац Чајетина  

Милиќи Ужице  

 
Приближната поделба на пилот-општините во пилот-регионот „Дрина - Тара“ е дадена на 
слика бр. 2.  
 

Слика2 Регион „Дрина – Тара“ 



 

Пилот-регионот „Дрина - Тара“ опфаќа 11 општини од две земји: Босна и Херцеговина и 
Србија (табела бр. 3.). Првично беше предвидено учество на две општини од Хрватска 
(Илок и Ловас), но, од објективни причини беше одлучено тие да се исклучат од пилот-
проектот. 
 

 

Табела бр. 3. Пилот-регион „Дрина – Сава“ 

Земји 

БиХ Србија Хрватска 

Пилот-општини 

Брчко Лозница / 

Бјелина Сремска Митровица  

Зворник Шабац  

Угљевик Крупањ  

Лопаре Мали Зворник  

 Богатиќ  

 

Приближната поделба на пилот-општините во пилот-регионот „Дрина - Сава“ е дадена на 
слика бр. 3.  
 

 
 
Слика бр. 3.Пилот-регион „Дрина – Сава“ 

Подрачјето претставува единствен природен ресурс: реката Дрина минува низ три 

национални парка – Национален парк „Дурмитор“ во Црна Гора, Национален парк 

„Сутјеска“ во Босна и Херцеговина и Национален парк „Тара“ во Србија. За жал, ова важно 



подрачје е загрозено од големиот број диви депонии. Околу 30%8 од целокупниот плутачки 

отпад завршува во речното корито. 

 

Главното прекугранично влијание што резултира од несоодветното управување со отпадот 

во пилот-регионот е плутачкиот отпад што го носат реката Дрина, нејзините притоки и 

реката Сава. Лесни парчиња пластика, дел од исфрлениот материјал за пакување, пловат 

наоколу на површината и се пренесуваат долги периоди на големи растојанија: дел од 

плутачкиот отпад се одложува кон речните брегови, а друг дел завршува во акумулациите 

што ги оформуваат браните изградени на реките Лим и Дрина – Потпеќ, Вишеград, Бајина 

Башта и Зворник (слика бр. 4.). 

 

 
Слика бр. 4.Акумулации на Лим и Дрина 

 Крајбрежен регион на Јадранско Море 
 
Пилот-регионот „Јадранско крајбрежје“ опфаќа 9 општини од четири земји: Албанија, Босна 
и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора - (табела бр. 4.).  
 
Табела бр. 4.Крајбрежен регион на Јадранско Море (Албанија – Црна Гора – БиХ – Хрватска) 

                                                            
8https://www.icpdr.org/main/publications/drina-rivers-floating-problem 

https://www.icpdr.org/main/publications/drina-rivers-floating-problem


Земји 

БиХ Хрватска Црна Гора Албанија 

Пилот-општини 

Неум Мљет Улцињ Скадар 

 Сливно Бар Вау и Дејес 

  Херцег Нови Леж  

 
Приближната поделба на пилот-општините во пилот-регионот „Јадранско крајбрежје“ е 
дадена на слика бр. 5.  
 

 
 
Слика бр. 5.Крајбрежен регион на Јадранско Море 

Речиси сите економски активности во пилот-регионот „Јадранско крајбрежје“ се насочени 
кон овозможување на развојот на туризмот. Таму се среќаваат подрачја богати со 
биодиверзитет: делти на реката Буна/Бојана (Црна Гора и Албанија), реката Дрим 
(Албанија) и реката Неретва (Хрватска), како и центри на биодиверзитет, како што се 
реката Буна – Велипој (Албанија), Скадарско Езеро (Црна Гора) итн. Вредните центри на 
биодиверзитет го надополнуваат потенцијалот за туризам на регионот. Но, тие се 
загрозени од загадувањето што го предизвикува отпадот од морето. 
 
Морскиот отпад што потекнува од извори на копното плови по морската површина, 
потонува на морското дно или се заглавува на морското крајбрежје (отпад на плажите). Тој 
предизвикува различни еколошки и економски последици во прекуграничното подрачја. 



Реките Буна/Бојана, (Албанија и Црна Гора), Дрим и Мат (Албанија) и Неретва се главните 
патеки за морските отпадоци. 

3. Пристап 

 
Во ова поглавје се опишува предложениот метод за оцена на прекуграничните влијанија 
што резултираат од постојните активности на управување со отпадот во пилот-регионите. 

4.1 Претставување на морските/плутачките отпадоци 

Морските/плутачките отпадоци, без оглед на големината, претставуваат неразградливи, 
произведени или преработени цврсти материјали што се фрлени, одложени или оставени 
во морската, крајбрежната и во речната средина. 

Рамка бр.1.Осврт на еколошките и економските влијанија на морските/плутачките отпадоци 

Системот на управување со цврст комунален отпад (УЦО) вклучува различни активности 
како што се собирање, транспортирање, складирање, одлагање, итн. Овие активности, 
дури и кога се соодветно контролирани и со усвоени соодветни мерки на претпазливост, 
може да имаат негативно влијание на земјиштето, водата и на воздухот, на здравјето на 
луѓето и на животната средина, естетиката и квалитетот на животот. Постојните практики 
во сите пилот-рурални и крајбрежни региони покажуваат недостатоци и со тоа појава на 
еколошки и економски влијанија во локален и прекуграничен контекст. 
 
Главните прекугранични влијанија во пилот-руралните и крајбрежните региони се 
предизвикани од морските/плутачките отпадоци. 
 
Изворите на копно вклучуваат, главно, нестандардни комунални депонии, диви депонии 
или рекреативни подрачја (туристички центри, плажи, и сл.).  
 
Еколошките влијанија вклучуваат загадување на водите, закани за морската флора и 
фауна/речните екосистеми и заштитените подрачја, како и здравствени проблеми кај 
луѓето во поглед на потенцијални повреди од остри предмети наталожени на дното на 
морето/реките или акумулиран отпад на морските/речните брегови.  
 
Економските влијанија опфаќаат скапи активности за чистење (во морето/езерата/ 
акумулациитеили на морските/речните брегови), што доведува до опаѓање на 
рибарството, загуби на приходи од туризмот и сродни приходи, оштетување на пловни 
објекти и трошоци за нивно спасување, намалено производство на енергија поради 
блокирање на хидроцентралите, итн.  

 
Процесот на распоредување на отпадот од изворите лоцирани на копното во форма на 
плутачки отпад што се разнесува со ветерот или со водата и се пренесува во прекугранично 
подрачје е прикажан на слика бр. 6. 
 



 
Слика бр. 6.Потекло, патеки и апсорбенти на морски/плутачки отпадоци 

Потекло, патеки и апсорбенти на плутачки отпадоци: 
 

 Потеклото ги вклучува изворите лоцирани на копно (депонии/диви 
депонии/рекреативни области); 

 Патеките се претставени како отпадоци разнесени од ветерот (закривените стрелки) и 
отпадоци што се пренесуваат преку водата од речната или морската струја (сиви 
стрелки); 

 Апсорбентите во морското или речното корито (стрелките со точки): 1) морски брег; 2) 
гребен, 3) отворено море/акумулации во речните сливови на пилот-подрачјата 
(стрелките со точки); 

 Флората и фауната и превозната дејност што се под влијание (црни стрелки). 

4.2. Преглед на Методот 

Отпадот во морето потекнува од голем број различни извори, се пренесува преку одреден 
број патеки и се акумулира на различни локации познати како крајни точки-апсорбенти на 
отпадоци или заглавен отпад. 

 
Често погрешно се претпоставува дека голем дел од отпадот во морињата/реките/ 
акумулациите настанува од странски извори. Ова се должи на постојното отсуство на 
разбирање за отпадот во морската и речната средина, што придонесува до континуирано 
отсуство на координација и мотивација да се организира доследна стратегија за 
справување со овој проблем. 
 
Методот треба да помогне во оценувањето на животниот циклус на морските отпадоци и 
потенцијалните негативни ефекти на несоодветното управување со цврстиот отпад со цел 
да се дефинираат соодветни мерки на претпазливост со коишто би можело да се спречи 
настанувањето на овие ефекти. 
 



 
Методот се однесува на комуналниот9 отпад, со оглед на тоа што тој содржи лесни 
фракции (главно, пластика) кои го сочинуваат најголемиот дел10 од морските/плутачките 
отпадоци.  
 
Како што беше веќе споменато, овој Метод настојува да го опфати целиот животен циклус 
на морските/плутачките отпадоци преку опфаќање на следниве прашања:  
 

1. Идентификација на коренитиот проблем, со одговори на прашањата „зошто“ и 
„како“ се создаваат морските/плутачките отпадоци;  

2. Идентификација на изворите на морските/плутачките отпадоци, за да се одговори 
на прашањето „кој е одговорен“ (односно, општини/земји што влијаат) и „од каде 
доаѓаат тие“ (т.е. локациите); 

3. Идентификација на патеките за да се добие одговор на прашањето „како се 
пренесуваат морските/плутачките отпадоци во прекуграничниот контекст“;  

4. Идентификација на „крајните точки“ (апсорбенти) на морски/плутачки отпадоци за 
да се добие одговор на прашањето „кој ги поднесува“ ефектите 
(т.е. општините/земјите што се под влијание);  

5. Идентификација и оцена на влијанијата врз животната средина и врз економијата 
и оцена на поврзаните трошоци; втората оцена ќе помогне да се добие одговор на 
прашањето „колкави се трошоците што настануваат за општеството“ за справување 
со ефектите од морските/плутачките отпадоци“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
9http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/transboundary-waste-shipments/key-waste-streams/municipal-waste 
Комуналниот отпад се состои од отпадот што се собира од страна на општинските власти или во нивно име или директно 
од приватниот сектор (деловни или приватни непрофитни институции), а не во име на општините. Голем дел од овој тек 
на отпадот потекнува од домаќинствата, иако содржи и слични отпадоци од извори како што се трговијата, канцелариите, 
јавните институции и одделни општински служби. Тој содржи и кабаст отпад, но не и отпад од комуналните 
канализациски мрежи и комунален градежен отпад и шут.  
10Студијата на Институтот Öko-Institut (2012; бројките се главно од UNEP 2009) ги изведува следниве бројки за уделите на 
пластиката забележани на:  плажи: 37-80% пластика; плутачки: 60-83% пластика; морско дно: 36-90% пластика. 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/transboundary-waste-shipments/key-waste-streams/municipal-waste


Приказ на Методот е даден на сликата бр. 6. 
 
 

 
Слика бр. 7.Метод за оцена на влијанијата врз животната средина и врз економијата 

4.2.1. Коренити проблеми 

Отпадоците од депониите/дивите депонии, рекреативните плажи и отпадоците покрај 
патиштата, коишто се внесуваат ненамерно во реките и морињата, предизвикуваат 
различни прекугранични влијанија. Коренитите проблеми поврзани со 
морските/плутачките отпадоци се недоволните организациски капацитети на локалните 
власти и операторите за што управуваат со отпадот, финансиите, како и свеста за 
еколошките и економските последици.  
 
Рамка бр. 2. Проблеми во управувањето со отпадот во пилот-регионите 

Проблемите во управувањето со отпадот во пилот-регионите вклучуваат: 
 
 Недоволно планирање на управувањето со комуналниот отпад, слаби локални 

прописи и нивно спроведување; 
 Несоодветни практики на управување со отпадот, што придонесуваат кон илегалното 

фрлање на отпад и загадување: 
o Несоодветна зафатнина и дистрибуција на садови за собирање на отпад; 
o Недоволен капацитет и конфигурација на возилата за собирање на отпад за 

приспособување кон стрмниот терен и тесните улици во руралните подрачја; 
o Недостаток на организациски и финансиски капацитет за подобрување на 

поврзаноста на оддалечените и дисперзираните (рурални) подрачја (и 
острови) со постојните регионални системи за управување со отпад; 

o Недоволен капацитет на возилата за собирање на отпад за да ја задоволат 
побарувачката за услуга во текот на туристичката сезона; 

 Неспособноста на јавните претпријатија да го искористат целосниот потенцијал за 
рециклирање: 
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o Недоволен капацитет на возилата за собирање на отпади зафатнина на 
садовите за одделно собирање на отпад; 

o Низок организациски капацитет за промена на рутината; 
o Недостаток на одлучност за вклучување на корисниците на услугите во 

дејностите на рециклирање; 
o Недостаток на искуство и недоверба во соработката со приватниот сектор; 

 Недоволна вклученост на корисниците на услугите и другите засегнати субјекти во 
планирањето на управувањето со цврстиот отпад: 

o Поставување на стандарди и распоредување на услугите без претходна 
консултација; 

o Отсуство на соодветни механизми за поплаки; 
o Недостаток на стимулации за одделно собирање на материјали за 

рециклирање; 
 Нефункционални јавни претпријатија (и приватни оператори што работат според 

договори за услуги): 
o Несоодветно одредување на тарифите и недостаток на соодветни економски 

инструменти за поврат на трошоците за активностите на управување со цврст 
отпад;  

o Превработеност;  
o Недоволен пристап до финансии за изградба на (скапата) инфраструктура 

(капацитети за преработка, рециклирање и еколошки безбедно отстранување 
на отпадот). 

 
Клучот за разбирањето на коренитите причини на прекуграничните влијанија од 
несоодветното управување со отпадот во пилот-општините е следното: 
 

1. Создавање на отпад има во секоја пилот-општина.  
2. Стапката на собирање на отпадот (покриеност со услуга) е најважен индикатор на 

можната појава на илегално фрлање на отпад од страна на населението што не 
добива редовна услуга на собирање на отпад.  

3. Практика на отстранување на отпадот: во случај на примена на методи на 
отстранување кои не се во согласност со ЕУ од страна на општините, постои 
можност отпадот да се разнесе од ветерот или водата и да се пренесе преку 
граница.  

4. Стапка на рециклирање на отпадот од пакување (хартија, картон, пластика, итн.). 
Доколку стапката на рециклирање е ниска, постои поголема веројатност за 
миграција на отпадоците од извори лоцирани на копното во прекуграничните 
области. Инаку, рециклирањето претставува метод за спречување на 
прекуграничните влијанија.   

 
Овие разлики резултираат во несоодветно отстранување на отпадот, незаконско фрлање 
и загадување. Дивите и нестандардните комунални депонии се извор на различни 
еколошки и економски влијанија во национални, но и во регионални рамки.  
 
За анализа на коренитите проблеми на создавањето на морските/плутачките отпадоци, за 
секоја пилот-земја/општина ќе се приберат следните информации: 
 
 
 
 
 



Табела бр. 5.Политика и законска регулатива 

Земја 

Кои документи постојат за 
водење на управувањето со 
отпадот во земјата? 

Наслов/содржина 
исл. на документот 

Датум на објавување Датум за ревизија Забелешки 

        

Кои се клучните прописи за 
отпад? 

Управување со 
отпад 

Посебни текови на 
отпад 

Третман и 
отстранување на 

отпад 
Друго 

        

Кои се главните институции 
вклучени во водењето на 
управувањето со отпадот – 
опишете ги улогите и 
надлежностите? 

Национална влада Регионални власти Локални власти 

Комунални 
претпријатија 

(јавни или 
приватни) 

        

Цели за рециклирање 
Отпад од пакување Органски отпад 

      

Дали постојат дополнителни приходи за локалните власти за управување со отпадот? 
Да/Не 

  

Дали постои одговорност на производителот за посебните текови на отпад? 
Да/Не 

  

Дали постои данок за депонија? 
Да/Не 

  

Локални прописи (на пр.: Одлука за комунален ред, Уредба за јавна чистота, исл.) 
Да/Не 

 

 
Табела бр. 6. Создавање на отпад 

Општина   

Население   
Економски активности    

Создавање на отпад на жител (на ден и година)   

Состав на отпадот (%)   

Органски   

Хартија  

Пластика  

Стакло  

Метал  

Друго  
 

Сите општини не располагаат со добра статистика за отпад. Во рамките на процесот за 
собирање на податоци може да се јави потреба за правење на процени со користење на 
информации од соодветна литература и на стручната процена.  
 

Табела бр. 7. Финансирање на управувањето со комуналниот отпад 
Јавно претпријатие (име)  
Дали населението плаќа надоместоци за управување со отпад?  
Метод на наплата:                                                    
 рамна стапка;                                                                
 според честота на услугата;                                              
 според зафатнина на отпад (контејнер); 

 

Ефикасност на плаќање (%)  
Поврат на трошоци Да/Не 



 

Дали постои приватен оператор за управување со отпад? 
Да/Не 

 

Стапка на собирање на отпадот (покриеност со услуга) (%)  

 
Неопходна е регионална заедничка рамка, усогласена со тековните напори, за да се 
создадат услови за намалување на проблемот на прекуграничното загадување, од аспект 
на практиките на соодветно управување со отпадот, едукацијата и свеста на јавноста. 
 
Решенијата на овие проблеми ќе се бараат во споменатите модели на интегрирано 
управување со цврстиот отпад.  

4.2.2.Извори 

Изворите на плутачки отпадоци се дифузни, вклучувајќи извори во вода и на копно. Според 
Заедничката експертска група за аспектите на загадувањето на морската средина 
(GESAMP) (1991), изворите лоцирани на копно учествуваат со 80 проценти во 
загадувањето на морињата во светот. На Медитеранот, извештаите од Грција 
(Koutsodendris et al., 2008; Ioakeimidis et al, 2014) ги класификуваат изворите лоцирани на 
копно (до 69%) и изворите од пловни објекти (до 26%) како два доминантни извора на 
отпад, зависно од подрачјето.  
 
Сепак, можноста за идентификување на конкретен извор од поединечен отпадок е тешка. 
Постојните методологии за мониторинг на морските/плутачките отпадоци се фокусираат на 
количините, типовите и концентрацијата, а не на анализа според потенцијален извор, со 
оглед на тоа што во многу случаи многу е тешко да се поврзе одреден отпадок со конкретна 
земја или активност што го создала отпадокот. Многу објавени студии се обидуваат да го 
припишат отпадот на плажите на еден широк извор, но ова често се базирало на локалните 
сознанија, претпоставки, а се чини и на отсуство на ригорозна методологија. На пример, 
Willoughby (1986), утврдил дека куповите отпадоци во околината на градот Џакарта, 
Индонезија, содржат големи количини на слатководен хијацинт, растение што не расте на 
островите, па според тоа изворот на отпадот се поврзува со реките на континенталното 
копно. Самиот отпад може да послужи како индикатор на потенцијални извори. На пример, 
доколку голем дел од плутачките AMD има странски етикети, тоа често се користи како 
индикатор за активности лоцирани на море, особено бродски превоз (Santos et al., 2005; 
Kei, 2005). Видот на отпадот може, исто така, да ги посочи потенцијалните извори, на 
пример, пластични чаши, шишиња од пијалаци, лосион за заштита од сонце и други 
производи кои, веројатно, потекнуваат од туристички активности на плажата (на пр.: 
Gabrielides et al., 1991; Nagelkerken et al., 2001). Но, постојат многу малку објавени студии 
кои се зафатиле со одредување на конкретниот извор на отпадот на плажата со примена 
на конкретна методологија. Денес не постои прифатена методологија што би им 
овозможила на истражувачите да ги поврзат отпадоците со нивниот извор. 
 
Со овој метод се предлага да се идентификуваат сите локации (т.н. „жаришта“) од каде 
отпадот одложен на непрописен начин или илегално фрлен може да биде разнесен од 
ветерот или од водата и да стане извор на прекугранични влијанија. Како прв чекор, треба 
да се искористи постојното знаење на засегнатите страни во пилот-регионите со цел да се 
соберат потребните информации (табела бр. 8.). 
 
 



Табела бр.8.Извори на морски/плутачки отпадоци 

Општина  

Име на непрописна депонија (депонии), дива депонија (депонии)  

Површина (m2)  

Потекло на отпадот (населби, индустрија, здравствени институции, итн.)  

Вообичаени депониски активности (на пр.: компактирање, дневно покривање)  
Вообичаени технички мерки што се применуваат (на пр.: запечатување на дното, одведување на 
исцедокот, екстракција на депонискиот гас и палење, исл.) 

 

Веројатност за прекугранични влијанија (голема, средна, мала).  

 
Познатите локации на непрописни и диви депонии лоцирани во близина11 на реките, 
езерата (т.е. Скадарско Езеро, акумулациите Вишеград, Бајина Башта, Зворник и Фиерзи) 
и на морскиот брег (плажи, туристички подрачја) ќе се стават на карта во документ на google 
earth за да се овозможи пребарување на изворите на морски/плутачки отпадоци во 
регионален контекст.  
 
Како следна активност, во зависност од достапноста на финансиски средства, треба да се 
развие и да се применува методологија за мониторинг за да се овозможи подобра 
распределба на изворите на отпадоците што  
се евидентираат со мониторингот. 

4.2.3. Патеки 

Патеки на морски/плутачки отпадоци може да бидат морски струи, реки, одводни канали, 
канализациски испусти и преливи за атмосферски води, истекувања од патишта. Методот 
ќе се фокусира само на поголемите реки и морските струи.  
 
По првичното пристигнување во морето/реката/акумулацијата, неколку фактори 
придонесуваат за последователно разместување на морските/плутачките отпадоци. 
Морските и речните струи, ветерот, плимите, брановите и поплавите можат да ги 
пренесуваат морските/плутачките отпадоци на големи растојанија, од нивната почетна 
влезна точка (Ryan, 1988; Haynes, 1997; Aliani et al., 2003; Maximenko et al., 2012). 
 
Патеките ќе се анализираат паралелно со идентификуваните извори. Потребните податоци 
се прикажани во табелата бр. 9.  
 
Табела бр.9.Патеки на морски/плутачки отпадоци 

Општина  

Патеки (реки, канали, одводи, олуци, акумулации, изворишта, морски струи, атмосфера, итн.)  

Двигатели на миграцијата (ветер, врнежи/поплави, ерозија).  

 
Патеките (реките Лим, Дрина, Бел Дрим, Лепенец, Дрим, Буна/Бојана, Мат и нивните 
притоки, како и морските струи) ќе се нанесат на карта. Ќе се анализираат и двигателите 
на миграцијата што влијаат на дистрибуцијата на морските/плутачките отпадоци во пилот-
регионите (врнежите/поплавите за реките, ветровите бора/југо за Јадранското Море). Овие 
двигатели може да бидат важни за утврдување на сезоните во коишто се врши 
создавањето, таложењето/тонењето и заглавувањето на плутачките отпадоци.  
 

                                                            
11Терминот „во близина“, значи релативна оддалеченост од 500 до1.000 m од изворот до патеката (река или 

море).   



Методот ја препознава потребата за анализа на овие двигатели. Но, поради ограниченоста 
на времето и ресурсите, анализите ќе се засноваат на постојното знаење на засегнатите 
субјекти за релативната важност на патеките и двигателите за создавањето и 
дистрибуцијата на морските/плутачките отпадоци.  

 

4.2.4. Крајни точки 

По долгото патување, морските/плутачките отпадоци конечно ќе потонат или ќе се 
наталожат на бреговите на морињата/реките/акумулациите; ширум светот, на овие брегови 
се акумулираат огромни количини морски/плутачки отпадоци. По потопувањето, тие 
вообичаено се заробуваат во/под песокот или може да бидат однесени понатаму, кон 
копното (Merrell, 1980; Williams и Tudor, 2001; Kusui and Noda, 2003). 
 
Овие крајни точки/апсорбенти може да бидат или да не бидат трајни. Силните ветрови на 
брегот можат да ги исчистат крајбрежните води и да предизвикаат акумулирање на огромни 
количини морски/плутачки отпадоци на локалните плажи (пр.: Aliani et al., 2003). Впрочем, 
на една јапонска плажа, огромна количина морски/плутачки отпадоци беа поврзани со 
ветровите на брегот (Kako et al., 2010). Но, мал број студии го имаат систематски 
испитувано изобилството и соодносот на морските/плутачките отпадоци, истовремено, и 
на море и на брегот. Активностите на чистење на плажите, како што е отстранување на 
отпадот на времен апсорбент, може да бидат неефективни на долг рок, со оглед на тоа што 
на плажата се врши дотур на отпадоци од апсорбентите во водата. 
 
Овој метод предвидува два пристапа со цел да се идентификуваат крајните 
точки/апсорбентите на морските/плутачките отпадоци: 

1. Нанесувањето на морските струи и ветровите на карта, во комбинација со 
постојните студии за мониторинг на отпадоците во морето и постојното знаење на 
засегнатите субјекти ќе обезбедат увид во можните крајни точки каде што се 
заглавени или заробени отпадоците. Земјите/општините на чијашто територија се 
акумулира заглавениот/потонатиот отпад се сметаат „под влијание“ од извори 
лоцирани на други места во пилот-регионите (земји/општини „што влијаат“). 

2. Очигледните крајни точки на плутачките отпадоци во речните средини се локациите 
на хидроцентралите и акумулациите. Овде, засегнати субјекти „под влијание“ се 
самите хидроцентрали. Поделбата на реките според локациите на овие 
хидроцентрали и акумулации ќе помогне во идентификацијата на изворите возводно 
(земји/општини што влијаат). 

4.2.5.Еколошки и економски влијанија 

Најголем дел од плутачките отпадоци (во морето и оние што ги пренесуваат реките) се 
состојат од синтетички материјали, како што се пластика, метал, стакло и гума.  
 
Во меѓународни рамки, 84,1% од целокупниот морски отпад што се наоѓа во крајбрежното 
подрачје (во 76 земји) може да се распореди во десет клучни предмети, вклучувајќи 
материјали поврзани со пушење, контејнери за храна и пијалаци и различни други видови 
пакувања, коишто, според материјалот, се состојат, главно, од пластика (Ocean 
Conservancy, 2008). Други извори (Fanshawe&Everard, 2002; Sheavly& Register, 2007; 



Cheshire et al., 2009; MCS, 2009; Galgani et al., 2010) прават разлика меѓу следниве 
категории: пластика, стакло, гума, дрво, хартија и картон и текстил.  
 
Прекуграничните влијанија што произлегуваат од плутачкиот отпад во пилот-регионите 
можат да бидат еколошки и економски. Овој Метод треба да помогне во квантитативното 
одредување на влијанијата, кога е тоа можно преку економски термини, на 
морските/плутачките отпадоци врз интересите на пилот-земјите и општините. Давање на 
монетарна вредност на ефектите од отпадот може да се постигне за одредени сектори (на 
пример, трошоци за чистење на плажата, штетата за туризмот, загуба на производство на 
енергија поради дефекти на турбините, и сл.), но за други сектори тоа е потешко (особено 
последиците за животната средина). Засегнатите страни во пилот-регионите ќе бидат 
вклучени во собирањето на информациите што се потребни за квантитативно одредување 
на соодветните влијанија.  
 
Оценувањето на значителното влијание се става во контекст на изворите (земји/општини 
„што влијаат“), патеките и крајните точки/апсорбенти (земји/општини „под влијание“). 
Оттука, земја/општина со бројно население, ниска стапка на собирање на отпадот и како 
последица на тоа голема количина на отпад кој завршува на нерегулирани локации 
(непрописни или диви депонии), лоцирани во близина на патеките што можат да 
пренесуваат отпадоци на поголеми растојанија, ќе предизвика големо влијание на 
животната средина и на заедниците што се „под влијание“. Друго прашање што треба да 
се земе предвид при оценувањето на значителното влијание е дали земјата/општината – е 
крајна точка само „под влијание“ или и таа исто така, придонесува кон проблемот. Оние 
земји/општини – крајни точки, коишто не се дел од проблемот или не придонесуваат 
значително кон истиот се значително „под влијание“.   

4.2.5.1. Еколошки влијанија 

Плутачкиот отпад претставува голема закана за здравјето и за продуктивноста на 
морските, езерските и речните екосистеми.  
 
Рамка бр. 3. Влијание на отпадоците во морето врз биодиверзитетот 

Заплеткувањето на организмите во морскиот отпад и проголтувањето на отпадоци 
спаѓаат меѓу најзабележливите краткорочни влијанија (Gregory, 2009; Thompson et al., 
2009). Се проценува дека морскиот отпад влијае на 267 видови на глобално ниво, од кои 
засегнати се 86% од сите видови морски желки, 44% од видовите морски птици, 43% од 
морските видови цицачи (Laist, 1997; U.S. Commission on Ocean Policy, 2004; Allsopp et 
al., 2006). 
 
Се проценува дека,особено, пластичниот отпад води до морталитет, директно или 
индиректно, на еден милион морски птици, 100.000 морски цицачи (вклучувајќи 30.000 
фоки) и 100.000 желки, глобално, секоја година, поради заплеткување или проголтување 
(Wallace, 1985; Laist, 1997; Moore, 2008). 
 
Заплеткувањето во предмети како што се рибарски мрежи и редови, мамки, светлечки 
прачки, стапици за рак/јастог/риба, пластични вреќи, ленти за врзување и јареми со 
четири/шест пакувања претставуваат значителен ризик за морските организми (MCS, 
2009; Ten Brink, 2009). Овие предмети се одговорни за проценети 62% од сите 
заплеткувања и можат да го намалат движењето, да предизвикаат повреда, а во некои 



случаи и смрт од изгладнување, давење или загушување (MCS, 2009; Ocean 
Conservancy, 2009) 

 
За да се оценат еколошките влијанија, потребно е да се спроведе сеопфатно истражување 
со цел да се утврди степенот до којшто влијанието се појавува или влијае на видовите на 
ниво на популација. За да се добијат кредибилни податоци, за даден временски период, 
треба да се одреди бројот на засегнатите животни (со проголтување или заплеткување) 
коишто се истерани, извлечени или заглавени на плажите, како и на животните што 
преживеале доволно долго да испливаат од брегот во водата или што се заглавиле во 
близина на брегот. Со оглед на ограниченоста на ресурсите и на времетраењето на 
проектот, такво истражување не може да се спроведе. 
 
Наместо тоа, се предлага да се приберат информации од засегнатите субјекти во 
соодветните пилот-земји за жртвите меѓу морскиот, езерскиот и речниот див свет, како 
резултат од проголтување на плутачки отпадок или заплеткување во таков отпадок. 
Таквите специфични сознанија може да не се достапни меѓу учесниците во проектот и затоа 
може да биде невозможно да се спроведе квантитативно оценување. 
 
Прелиминарна листа на надлежни институции што треба да се вклучат во процесот на 
идентификација и оцена на еколошките влијанија е дадена во табелата бр.10. 
 
Табела бр.10.Листа на надлежни институции за животна средина и рибарство 

Албанија БиХ Хрватска Црна Гора Македонија Србија Косово*12 

Министерство 
за животна 
средина, 
шумарство и 
управување 
со води; 
Дирекција за 
рибарство 
при 
Министерство 
за 
земјоделство 
и храна 

Министерство за 
просторно 
планирање, 
градежништво и 
животна средина 
на Република 
Српска; 
Министерство за 
животна средина и 
туризам, 
Федерација на 
БиХ; Министерства 
за земјоделство, 
водостопанство и 
шумарство на 
Република Српска 
и Федерација на 
БиХ 
 

Министерство 
за животна 
средина и 
природа; 
Министерство 
за 
земјоделство, 
Дирекција за 
рибарство 
 

Министерство 
за одржлив 
развој и 
туризам; 
Министерство 
за 
земјоделство 
и рурален 
развој; 
„Морско 
Добро“13 

Министерство 
за животна 
средина и 
просторно 
планирање; 
Министерство 
за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство 
 

Министерство 
за 
земјоделство 
и животна 
средина 

Министерство 
за животна 
средина и 
просторно 
планирање; 
Агенција за 
заштита на 
животната 
средина; 
Министерство 
за 
земјоделство, 
шумарство и 
рурален 
развој. 

 
Плутачкиот отпад може да има негативни влијанија за заштитените подрачја (ЗП) во пилот-
регионите. Прелиминарна листа на ЗП во пилот-регионите е дадена во табелата подолу. 
 
Табела бр.11.Прелиминарна листа на заштитени подрачја во пилот-регионите 

Регион Шара Регион Дрина-Сава Регион Дрина-Тара Регион Јадранско Море 

Национален парк „Шара“  Биосферен резерват 
Дрина -Тара; 
Нациоанлен парк „Тара“ 

Река Буна-Велипоје, 
Куне Ваин, Патоку 
(подрачја важни за 
птиците); Скадарско 
Езеро (Рамсарски 
локалитет); Делта 

                                                            
12 *Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и Мислењето на ICJ за декларацијата 

за независност на Косово. 
13„Морско Добро“ е јавно претпријатие надлежно за управување со морските води во Црна Гора.  



Регион Шара Регион Дрина-Сава Регион Дрина-Тара Регион Јадранско Море 

Бојана; Мијет 
(Национален парк) 

 
Почетниот процес на оцена на влијанијата на животната средина треба да се фокусира на 
ангажирањето на учесниците во дискусиите; собирањето на основни информации за 
видовите и значителното влијание на водната флора и фауна и треба да се смета како 
следна активност, во зависност од достапноста на средства.  
 
4.2.5.2 Економски влијанија 
 
Морските/плутачките отпадоци можат да предизвикаат сериозни економски загуби за 
различни сектори и органи. Крајбрежните заедници се меѓу најсериозно засегнатите 
(зголемени трошоци за чистење на плажите, за здравствена заштита и за отстранување на 
отпадот), потоа, туризмот (губење на приход, лош публицитет), рибарството (намален и 
загубен улов, оштетени мрежи и друга риболовна опрема, расипани пропелери, 
контаминација) и бродарството (трошоци поврзани со расипаните пропелери, оштетените 
мотори, отстранувањето на отпадот и управувањето со отпадот во пристаништата). 
Загубените придобивки за општеството (ефектите на социјалната заштита) претставуваат 
економски трошоци. 
 
Рамка бр. 4. Трошоци за отстранување на отпадоците од плажите 

Отстранувањето на отпадоците од плажите ги чини општините во Холандија и во Белгија 
околу 10,4 милиони годишно. За повеќето општини, потенцијалното економско влијание 
на морскиот отпад врз туризмот обезбедува мотивација за отстранување на отпадоците 
од плажите. Во оваа смисла, редовното отстранување на отпадоците од плажата чини 
помалку отколку потенцијалното намалување на приходите што би можело да резултира 
од непреземањето на акција за чистење. Потенцијалното економско влијание на 
морскиот отпад, исто така, претставува посилна стимулација за отстранување на отпадот 
од плажите отколку постојната законска регулатива, особено во Обединетото Кралство. 

 
Методот нуди можност за квантитативно утврдување на монетарната вредност на 
влијанието на отпадот за следниве сектори: 
 

 Отстранување на морски/плутачки отпадоци; 

 Чистење на дивите депонии – извори на плутачки отпадоци (превентивни активности); 

 Загубени приходи на туризмот поради естетското нарушување од морските, 

плутачките и заглавените отпадоци; 

 Изгубени приходи на хидроцентралите поради намалено производство на енергија. 

Проценувањето на монетарната вредност на влијанијата на морскиот/плутачкиот отпад 
може да биде тешко во отсуство на соодветна евиденција. Во иднина, ќе мора да се 
воспостави организиран пристап за мониторинг на регионално ниво, зависно од 
достапноста на финансиски средства.  
 

4.2.5.2.1.Отстранување на морските/плутачките отпадоци 

 
Отстранувањето на морскиот отпад на крајните точки – морските брегови (плажи, заливи, 
итн.) се извршува, најчесто, пред и по туристичката сезона, со цел да се сведе на минимум 
негативната перцепција на туристите во врска со чистотата на плажите.  
 



Неопходно е чистење на плутачкиот отпад во акумулациите Потпеќ, Вишеград, Бајина 
Башта, Зворник и Фиерзи од страна на хидроцентралите, за да се спречи оштетување на 
хидроцентралите.  
 
Трошоците за чистење зависат од честотата (сезонски), работната сила (број на вклучени 
лица), помошната опрема (т.е. вреќи, машинерија), заштитната облека/опрема што се 
користи (т.е. ракавици, маски, итн.), транспортот (пловни објекти, гориво) и 
отстранувањето (такса за отстранување на депонијата што го прима отпадот).  
 
Со овој Метод се предлага да се проценат трошоците за активностите на чистење со 
множење на единичните трошоци (евра/m) и должината на исчистената површина. 
 
За да се проценат единичните трошоци, ќе се извршат интервјуа со операторите за 
управување со отпад, невладините организации и други засегнати субјекти инволвирани во 
активности на чистење во минатото. Исто така, ќе се консултира достапната литература. 
Овие единични трошоци може да се разликуваат меѓу пилот-земјите во поглед на 
пазарните услови и куповната моќ на домаќинствата што ќе се земат предвид. Потоа, 
информациите за должината на плажите (на морето и на акумулациите) ќе се приберат од 
достапната литература и/или од учесниците.  
 

4.2.5.2.2. Чистење на дивите депонии 

 
Трошоците за чистење на дивите депонии се состојат од истиот образец како и оние 
поврзани со отстранувањето на морските/плутачките отпадоци: прво, ќе се пресметаат 
единичните трошоци за тон отпад, а потоа количината на непрописно отстранетиот отпад. 
Податокот за непрописно отстранетиот отпад ќе се добие од разликата меѓу вкупно 
создадениот отпад и собраниот отпад (собраниот отпад се мери на капијата на депонијата 
или се пресметува со множење на вкупната зафатнина на камионите за отпад со бројот на 
тури во даден временски период). Потоа, единичните трошоци и вкупната количина на 
непрописно отстранет отпад ќе се помножат за да се добијат трошоците за чистење во 
општините, земјите и пилот-регионите во целина. 
 
Се предлага спроведување на интервјуа за да се изведат единичните трошоци и да се 
проверат вкупните процени на трошоците.  
 

4.2.5.2.3.Загубени приходи од туризмот 

 
Плутачките и акумулираните/заглавените отпадоци може да дејствуваат како пречка за 
туристите. На овој начин, плутачкиот отпад може да го намали приходот од туризмот и како 
последица од тоа да ги ослаби економиите, особено во крајбрежните подрачја.  
 
Рамка бр. 5. Пример на процена на туристички приход во Јужна Африка 

Примерите на начинот на којшто морскиот отпад влијае на туристичките приходи се 
релативно ретки, но една студија за Јужна Африка утврди дека падот во стандардите на 
чистотата на плажата би можел да го намали приходот од туризмот до 52% во 
проучуваното подрачје. Во рамките на овој проект, беше испитувана густината на 
отпадоците која предизвикала ефект на одвраќање кај туристите и утврди дека 85% од 
корисниците на плажите не би посетиле плажа со 2 или поголеми плутачки отпадоци на 
метар, со тоа што 97% изјавиле дека не би посетиле плажа со 10 или повеќе поголеми 
плутачки отпадоци на метар. Интересно е, сепак, тоа што само 44% од испитуваните луѓе 



ја квалификувале плажата на којашто биле како „чиста“, што упатува на тоа дека може 
да постојат значајни разлики во приоритетите на луѓето и нивното постапување во 
практиката (Ballance et al 2000). 

 
Загубените трошоци може да се прикажат како производ од намалениот број посетители и 
трошоците на просечен посетител. Кога се анализираат трендовите во ноќевањата во 
пилот-регионот „Јадранско Море“, тие покажуваат позитивни резултати, што значи дека 
туристичките посети и ноќевањата во периодот од 2011 до 2014 година се во пораст.  
 
Во Србија, во 2012 и 2014 година има одреден пад во туристичките посети во споредба со 
периодот 2007/2008 година (со највисок промет во туризмот). Во Тара, имало пад од околу 
20% од туристичките посети/ноќевања во 2014 споредено со 2013 година; во Бања 
Ковиљача има пад од 12% во 2014 во споредба со 2013 година. Сепак, не е можно да се 
поврзе нарушеноста на пределот поради отпадот и падот во туризмот.  
 
Друг метод ќе биде да се осознаат перцепциите на туристите во поглед на чистотата на 
морскиот брег/реката/езерата. Се предлага да се контактира со надлежните институции 
за туризам и да се праша дали имаат спроведувано истражувања за 
задоволството/незадоволството на туристите со чистотата на плажите/речните корита и 
езерата.  
 
Во Црна Гора има инфо-центар за туристи кој, меѓу другото, прима поплаки за чистотата 
на плажите. Можно е да се процени процентот на туристите кои се пожалиле во споредба 
со вкупниот број на туристи кои се јавиле во туристичкиот инфо-центар. Ако претпоставиме 
дека овие туристи не би се вратиле повторно, би било можно да се пресмета приходот што 
е загубен со множење на вкупниот број на туристи, процентот на незадоволни туристи, 
просечниот престој и потенцијалниот приход.  
 

4.2.5.2.4. Загубени приходи на хидроцентралите поради намалено производство на 

енергија 

 
Плутачките отпадоци може да предизвикаат загуби во производството на енергија како 
последица од штетите на машинеријата за производство на енергија. Дополнителни 
загуби се појавуваат поради намален проток.  
 
Значајна количина плутачки отпад се акумулира над носачите. Ова предизвикува 
намалување на дотокот на вода и го попречува производството на електрична енергија. 
Дополнителен проблем претставува формирањето на колонии од школки на носачите 
поради зголемената концентрација на органска материја од комуналниот отпад. Инвазијата 
на колониите школки, исто така, ги блокира носачите, со тоа што се намалува приливот на 
вода и се попречува производството на електрична енергија. Оттука, плутачкиот отпад ја 
нарушува работата на моторите и машините на ХЕЦ, со што се предизвикуваат значителни 
трошоци за поправки и за чистење. 
 
Рамка бр. 6. Дефект на хидроцентралата Бајина Башта во 2010 година 

Во периодот јули-август 2010 година, водостојот на акумулацијата Бајина Башта беше 
намален за да се овозможи санација на носачот, кој беше оштетен од плутачкиот отпад. 
Производството на електрична енергија беше во прекин два месеца. Во текот на 



ремонтот беше исчистен плутачки отпад од различен вид од дното на акумулацијата; 
беше изваден дури и потонат чамец14. 

 
Информациите за загубени приходи за производство на електрична енергија поради 
проблеми со плутачки отпадоци треба да бидат достапни до надлежните на 
хидроцентралите. Се предлага да се спроведат интервјуа и/или да се добијат постојните 
извештаи од овие надлежни органи. Проценетиот обем на намалено производство на 
електрична енергија (и поврзаната загуба на приходи) може да се одземе од бројот на 
неработни часови, часовното производство на електрична енергија и цената на kWh 
електрична енергија. Инаку, постојните податоци, доколку се достапни, ќе се прикажат во 
оцената на еколошките и економските влијанија што ќе се изготвува за пилот-регионите 
„Шара“ и „Тара – Дрина-Сава“.  
 

4. Заклучоци 

 
Проблемот со морските/плутачките отпадоци има, очигледно, меѓународна димензија. Тој 
влијае на морската и речната средина надвор од територијалната надлежност на пилот-
општините, земјите и регионите. Изворите на морски/плутачки отпад се шират на 
територијата на пилот-општините; под влијание на различни фактори (ветер, поплава, 
прилив, морска струја, итн.), отпадот се влива во реката или во морето и преку одредени 
патеки се пренесува на долги растојанија.  

 
Рамка бр. 7. Животен циклус на морските/плутачките отпадоци 

Комплицираната природа на дистрибуцијата на морските/плутачките отпадоци во 
животната средина повикува на јасен и дефиниран пристап кон карактеризацијата и 
оценувањето на проблемот. Морските/плутачките отпадоци навлегуваат во 
морето/реката/акумулацијата преку бројни патеки, а нерамномерната дистрибуција на 
отпадоците и просторната и временската варијабилност на двигателите го дополнуваат 
неговиот комплексен животен циклус (Ryan et al., 2009, Cole et al., 2011, Doyle et al., 2011). 

 
Пристапот на целосен циклус што се предлага со Методот има за цел да го следи 
морскиот/плутачкиот отпад од изворот, преку патеката до крајната точка/апсорбентот. Но, 
доаѓањето до корисни податоци за влијанијата и количините на морските отпадоци 
останува предизвик. Систематски научни истражувања за морските отпадоци во пилот-
регионите се релативно ретки. Ова многу го отежнува квантитативното одредување на 
влијанијата. Сепак, самата карактеризација на влијанијата, според претпоставки, може да 
претставува чекор напред кон разбирањето на проблемите поврзани со 
морските/плутачките отпадоци. 
 
Одделни општини, кои се најоптоварени со отпад, немаат контрола над создавањето или 
одлагањето на тој отпад на местото на изворот. Понатаму, во отсуство на координиран 
пристап, напорите на некои општини да го намалат приливот или да го отстранат 
натрупаниот отпад може да бидат поткопани со изостанувањето на акција од страна на 
другите. Затоа, потребен е отворен, конструктивен и прогресивен дијалог за 
контроверзните теми со цел да се утврдат заеднички визии и можности за решенија 
поврзани со отпадоците во морето. 
 
 

                                                            
14http://www.pecat.co.rs/2010/07/drina-ko-truje-srpsku-zilu-kucavicu/ 

http://www.pecat.co.rs/2010/07/drina-ko-truje-srpsku-zilu-kucavicu/
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Извршно резиме  

  

Плутачките отпадоци претставуваат сериозен проблем со загадувањето во Тара - Дрина - Сава 

регионот, особено во Црна Гора, Босна и Херцеговина и Србија. Поголемите прекугранични 

еколошки и економски влијанија предизвикани од плутачки отпадоци во Тара - Дрина - Сава 



пилот-регионот, се идентификувани во текот на изработката на Извештајот за еколошкото и 

економското влијание како што следува: 

  

 Загадување на водата  

 Закани за речниот див свет (реката Дрина и нејзините                                                                                                           

десни притоки Цехотина, Лим, Увац, Рзав и Јадар, и левите притоки Сутјеска, Прача и 

Дранјаца. 

 Уништување на заштитените подрачја: Националниот парк „Дурмитор“ во Црна 

Гора, Националниот парк „Сутјеска“ во Босна и Херцеговина и Националниот парк „Тара“ 

во Србија. 

 Загрозени речни екосистеми: Salmonidae семејството со дунавскиот лосос (Hucho 

hucho) и кафеавата пастрмка (Salmo trutta) од постојниот отпад и отпадоци од дрво, (кои 

се фрлени од пиланите и се наоѓаат во сливот), кои влегуваат во жабрите на рибите.   

 Проблеми со здравјето на луѓето во однос на потенцијални повреди на лицата со 

остри предмети на плажите и таложените предмети на дното од акумулациите Потпец, 

Вишеград, Бајина Башта и Зворник .   

 Економски влијанија врз локалните заедници (зголемување на трошоците за 

чистење на плутачки отпадоци на акумулациите Потпец, Вишеград, Бајина Башта и 

Зворник и дивите депонии кои се наоѓаат во близина на бреговите на реките), туризмот во 

областите како што се Златибор (Чајетина), Бања Ковиљача (Лозница), Тара, Мокра Гора, 

Пљевља, Бјело Поле итн. и заштитените подрачја (загуба на приходи, лош публицитет), 

риболов (намален и загубен риболов) и изгубени приходи од производство на електрична 

енергија во Потпец, Вишеград, Бајина Башта и хидроцентралата Зворник, поради 

блокирање на турбините во машинската зграда. 

  

Со оглед на богатството на биодиверзитетот и присуството на глобално загрозени видови, од една 

страна, и сериозната закана по леглата на овие популации, од друга страна, сродните мерки за 

спречување на отпаден материјал се прашање на итност.  

Иако влијанијата врз животната средина не може да се измерат поради недостаток на 

информации, направен е некаков напор за да се проценат економските влијанијата поврзани со 

плутачките отпадоци и чистењето на нелегалните отпадоци во пилот-областите. Се проценува 

дека секоја година се потрошени 4.968.150 евра за чистење на дивите депонии; за чистење на 

постојните отпадоци на акумулациите се трошат 400.000 евра на годишно ниво и 1.700.000 евра 

на годишно ниво се остварува загубата  како резултат на намалување на производството на 

електрична енергија во Потпец, Вишеград, Бајина Башта и хидро- електраната (ХЕ) Зворник. Исто 

така,  



пилот-општините придонесуваат на влијанијата врз животната средина сразмерно на количината 

на испуштени плутачки отпадоци. Дел од општините се одговорни за производство на постојниот 

отпад и/или загадување, со несоодветни практики за управување со отпад, а особено со 

незаконското фрлање во областите склони на поплави/прилив. Овие се сметаат како општини кои 

можат да бидат засегнати. Другите кои се добиваат (несакани) плутачки отпад и/или загадување и 

треба да ги сносат (не надоместливи) трошоци за нивно расчистување и отстранување, се 

засегнати општини.  

Сливот на реката Дрина е сегментиран со локациите на акумулациите Потпец (реката Лим), 

Вишеград, Бајина Башта и Зворник (реката Дрина). Општините кои придонесуваат за таложење на 

плутачки отпадоци во акумулациите, се прикажани во следната слика.  

  

  

 

Слика бр. 1. Придонес на пилот-општини за производство на постојниот отпад во 

Акумулацијата Потпец  

Може да се види дека Општина Бијело Поље е генератор на повеќе плутачки отпад отколку 

општините Плевља и Пријепоље. 

  



 

Слика бр. 2. Придонес на пилот-општините за производство на постојниот отпад во 

Акумулацијата Вишеград  

Плутачкиот отпад во Вишеградската акумулација е со потекло, главно, од Општина Горажде.  

  

 

Слика бр. 3. Придонес на пилот-општините за производство на постојниот отпад во 

Акумулацијата Бајина Башта  

Иако Општина Ужице работи на регионалната санитарна депонија, постојат отпади во руралните 

заедници кои не се собираат и кои можат да навлезат во сливот на реките. Општина Ужице, сепак, 

придонесува во таложење на плутачки отпадоци во сливот на реката Морава.  Заради тоа, 

најголем придонесувач во создавањето на плутачки отпадоци во Акумулацијата Бајина Башта е 

Општина Бајина Башта.  

 



 

 

 

Слика бр. 4. Придонес на пилот-општините за производство на постојниот отпад во 

Акумулацијата Зворник  

Зворник, но, исто така, и Братунац, Крупањ и Љубовија, најмногу придонесуваат кон создавање на 

плутачки отпадоци во Акумулацијата Зворник. 

  

 

Слика бр. 5. Придонес на пилот-општините за производство на постојниот отпад во реката 

Сава 

Лозница, Шабац и Бјелјина, најмногу придонесуваат во создавањето на постојниот отпад во 

долниот дел на реката Дрина и Сава по сливот.  



Влијанието на испуштените отпадни е значителен кога ќе се земе предвид вкупното загадување на 

реката Дрина, и овој проблем мора да се реши итно ако се земаат предвид економските, 

социјалните и културните состојби. За да се реши проблемот со отпадот на Дрина на одржлив 

начин, потребно е да се синхронизираат напорите на национално и меѓународно ниво, бидејќи 

прекуграничните водни ресурси и нивното зачувување, заштитата и одржливото користење се од 

голема важност за сите земји. 

  

1.        Вовед 

  

Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) и Мрежата на заедници на 
локалните власти од Југоисточна Европа (НАЛАС) спроведуваат регионален потпроект насловен 
како „Управување со цврстиот отпад во прекуграничните рурални подрачја и речни крајбрежја и 
акумулации во регионот на Југоисточна Европа”, поддржан од Сојузното германско министерство 
за економска соработка и развој (BMZ) преку Отворениот регионален фонд на GIZ за Југоисточна 
Европа – модернизирање на општинските услуги (ORF MMS) и Владата на Швајцарија. 
 
Постојаната работна група работи на унапредување на квалитетот на животот во руралните 
подрачја во државите од Југоисточна Европа. Во оваа смисла, промовира одржливо и иновативно 
земјоделство и рурален развој преку регионалната соработка на министерствата за земјоделство 
и на другите засегнати страни. Таа ја поддржува интеграцијата на земјите од Југоисточна Европа 
во ЕУ преку: 
 

 зајакнување на политиките на рурален развој,  

 подобрување на структурите за имплементација и на системите за земјоделство и рурален 
развој  

 подобро разбирање и искористување на алатките за земјоделски и рурален развој;  

 идентификување и споделување на информации и примена на добри практики во 
земјоделството и руралниот развој, со цел проширување на руралната агенда. 

 
НАЛАС обединува вкупно шеснаесет асоцијации кои ориентационо претставуваат околу 9.000 
локални власти кои директно се избирани од повеќе од 80 милиони граѓани во овој регион. 
НАЛАС им помага на асоцијациите соодветно да ги застапуваат локалните власти во однос на 
централните власти. НАЛАС, исто така, им овозможува услуги на локалните власти и се стреми да 
прерасне во Центар на знаење за развој на локалните власти во Југоисточна Европа. Тој ги 
промовира: 
 

 процесот на децентрализација, при што локалната самоуправа се смета како клучен 
фактор во процесот на транзиција во Југоисточна Европа; 

 партнерства за да се придонесе кон процесот на интеграција во ЕУ како и кон процесот на 
помирување и стабилизација. 

  

1.         Општи и конкретни цели 

 

  



Главната цел на потпроектот е да се „подобри концептуалната и организациската рамка на услови 

во врска со интегрираното управување со цврст отпад (ISWM) во прекуграничните, руралните и 

крајбрежните области во Југоисточна Европа“. 

Специфична цел на овој проект е да се „направи процена и развој на шеми (модели) за 

интегрирано управување со цврст отпад кои се еколошки ефикасни и економски прифатливи, со 

цел да се намалат негативните еколошки и економски влијанија, од неменаџиран цврст отпад и 

поддршка на еколошки и социоекономскиот развој на прекуграничните, руралните и 

крајбрежните области во земјите на ЈИЕ ". 

За да се дефинира моделот за интегрирано управување со цврст отпад во земјите од Југоисточна 

Европа (пилот-руралните и крајбрежните региони), предвидено е да се изврши процена на 

прекуграничните еколошки и економски влијанија од практиките (недоволни) кои моментално се 

применуваат.  

  

2          Тара - Дрина - Сава пилот-регионот 

  

Потпроектот опфаќа три пилот-рурални и една крајбрежна област, кои ги делат природните 

ресурси во областите на планинскиот венец (Шар Планина), прекугранично речните сливови (Тара 

- Дрина и Дрина - Сава) и на брегот на морето (Јадранско Море) .  

Овој Извештај за процена на прекуграничните несакани еколошки и економски влијанија се 

фокусира на Тара - Дрина - Сава пилот-регионот. Ги опфаќа Србија (слика бр. 6. - општините 

Љубовија, Бајина Башта, Пријепоље, Прибој, Чајетина, Ужице, Лозница, Сремска Митровица, 

Шабац, Крупањ, Мали Зворник и Богатич), Црна Гора (слика бр. 7. - Бијело Поље и Плевља), БиХ 

(слика бр. 8. - општините Вишеград, Рудо, Горажде, Сребреница, Братунац, Mиличи, Брчко, 

Бјелина, Зворник и Угљевик). 

  

Пилот-општините беа избрани од страна на SWG, во соработка со регионален експерт.  

 



   

    

 Слика бр. 6. Србија- пилот-општините Љубовија,                         Слика бр. 7. Црна Гора – пилот-општини Бијело Поље 

и Плевља 

Бајина Башта, Пријепоље, Прибој, Чајетина, 

Ужице, Лозница, Сремска Митровица, Шабац, 

Крупањj, Мали Зворник и Богатич 

  



 

 

Слика бр. 8. Босна и Херцеговина – пилот-општини Вишеград, Рудо, Горажде, Сребреница, 

Братунац, Миличи, Брчко, Бијелина, Зворник и Угљевик 

  

Привремената географската положба на пилот-општините во однос на Тара - Дрина - Сава 

регионот, е прикажана на шематски начин на слика бр. 9. подолу  

 



 

  

Слика бр. 9. Географска положба на пилот-општините по должина на Тара - Дрина -Сава 

регионот 

Областа и населението на пилот-општините се прикажани во табела бр.1. подолу. 

  

Табела бр.1. Површина и население од пилот-општините и вкупниот пилот-регион    

Пилот-општина Површина (км2) Население 

Србија 

Љубовија  356 14.469 

Бајина Башта 673 26.022 



Пријепоље 827 41.188 

Прибој 552 30.377 

Чајетина 647 14.754 

Ужице 667 82.921 

Лозница 612 78.788 

Сремска Митровица 762 85.000 

Шабац 795 115.347 

Крупањ 342 17.398 

Мали Зворник 184 12.496 

Богатич 384 28.883 

Вкупно 6801 547.643 

Црна Гора 

Бијело Поље  923 43.460 

Плевља 1.346 29.054 

Вкупно 2269 72.514 

Босна и Херцеговина 

Вишеград  448 11.774 

Рудо 344 8.840 

Горажде 252 30.017 

Сребреница 527 9117 

Братунац 293 22.133 

Миличи 285 9849 

Брчко  402 93.028 

Бјелина 132 109.167 

Зворник 387 64.551 

Угљевик 165 16.358 



Лопаре 298 17.101 

Вкупно 3533 391.935 

Хрватска 

Илок     

Вкупно     

Вкупно пилот-регион 12.603 1.012.092 

   

  

Соодветните удели на областите и на населението за секоја земја во рамките на пилот-регионот се 

нагласени во сликите бр. 10 и 11 подолу. 

  

  

Графикон бр. 10. Соодветно учество според големината на подрачјето на земјите во пилот- 

регионот  

 



  

Графикон бр. 11. Учество на земјите во вкупното население  

  

Очигледно е дека Србија со своите пилот-општини зазема најголемо учество во пилот-регионот во 

поглед на населението и големината на областа; учеството на БиХ, исто така, е релативно високо, 

додека учеството на Црна Гора е занемарливо.  

Под услов понатамошната анализа да даде докази за недостатоците во нивните практики за 

управување со отпад, Србија и БиХ би биле земји со релативно највисок придонес во 

прекуграничното влијание на генерирање на отпад во пилот-регион.  

 

 

3          Влијанието врз животната средина и економското влијание на плутачки 

отпадоци во Тара - Дрина - Сава пилот-регионот 

  

3.1     Плутачки отпадоци во сливот на реката Дрина 

Плутачки отпадоци се наоѓаат речиси во секој слив на река, во потоци, реки и езера (акумулации). 

Се состои од различен број на материјали од пластични шишиња до пелин, вклучувајќи и дрвја во 

разни облици или форми - од цели дрвја до стар мебел. Биоразградливиот отпад се распаѓа 

природно во комбинација со биолошки агенси. Небиоразградливите отпадоци не се распаѓаат. 

Примери на не биоразградливи плутачки отпадоци вклучуваат комунален отпад, лименки, 

шишиња стиропор и друго. Материјалот може да плута на површината, или може да биде под 

вода, натопен или потонат длабоко под површината. Исто така, може да остане по должината на 

бреговите на реките и акумулациите.  

Површинска вода, нејзиното истекување е важен механизам за поведување отпадоци во водните 

тела. Истекувањето на водата може да движи некои отпадоци директно, но пред сè, истото ја 

зголемува брзината на водните струи и нивото на водата, така што отпадоците по должината на 



бреговите се губат во реката. Како што расте нивото на водата , ширината на погоденото земјиште 

се зголемува, а повеќе отпадоци може да се изведат. Интензитетот на водата под одредени 

услови, на пример, поплави е таква што, насоката и ширина од потоците (реки) се менува, и 

фрлениот отпад - закопан во песок - може да се изгуби (Cummins et al. 1983). Ерозијата на речните 

корита е главната причина за внесување на отпадоците во водотекот (McFadden и Stallion 1976). 

Брзодвижечкиот материјал, исто така, претставува опасност за многу вештачки структури, како 

што се хидроцентралите (Klingman 1973 година, Роу 1974). Потопените отпадоци можат да се 

наталожат пред решетките за отпадоци на турбините на хидро централите. Високиот проток ќе ги 

отстрани и структурите кои нормално се наоѓаат на земја, како и отпадоците што луѓето ги 

изложуваат на водотекот. 

  

Плутачки отпадоци се пренесуваат, главно, преку реката Дрина. Дрина е долга 346 км; таа е 

најголемата притока на реката Сава, која е најголема притока на реката Дунав. Сливното подрачје 

на реката Дрина е 19,680 км 2, се протега во три држави: Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија 

(слика бр. 12.). 

 

 

  

Слика бр. 12. Реката Дрина, сливното подрачје  

Тара - Дрина - Сава пилот-регионот опфаќа дел од сливното подрачје на реката Дрина и анализите 

се ограничени само на областа опишана погоре. Сепак, начинот на процена на влијанието кој се 

применува во овој текст се применува на целиот слив, и сливот на реката Сава.  

  



Испитувањата на својствата на плутачки отпадоци1 покажуваа дека: 

  

 Плутачките отпадоци се состојат од гранки, лисја, пластични шишиња и кеси. 

Нејзината дебелина на површината на мирни делови на реките и акумулациите е 0.5-0.7 

m.  

 Суспендираните отпадоци се состојат од помали гранки, пластични шишиња и 

пластични кеси. Отпадоци се заплеткани со органски материи (т.е. кал). 

 Наталожените отпадоци се 4,5 до 5 м дебели. Се состојат од гуми, пластични 

пакети, заплетени со пластични кеси.  

  

Имаше/има иницијативи/проекти со цел за решавање на основните проблеми - операции за 

управување со комуналниот отпад и плутачкиот отпад во сливот на реката Дрина:  

  

 Регионалниот центар за животна средина спроведе студија „Загадување во басенот 

на реката Дрина - попис на потенцијални извори“2 во 2011 година, со цел систематски да 

се идентификуваат и евидентираат сите ризични страни во сливот, користејќи ја 

методологијата на Меѓународната комисија за заштита на реката Дунав (ICPDR), која беше 

адаптирана на локалните услови и потреби. За разлика од индустриски и комунални 

загадувачи, се идентификувани општински депонии и диви депонии. 

 Италијанската граѓанска организација Оксфам го спроведе проектот „Кон добар 

статус на водата на реката Дрина“ поддржувајќи ги активностите на граѓанските 

организации за да ги унапредат приватните - јавни партнерства за подобро управување со 

реката“3 во периодот 2010 - 2012 година, вклучувајќи и програма за грантови за општините 

за купување канти за отпадоци/контејнери.  

 Регионалниот центар за животна средина го спроведе проектот „Поддршка за 

имплементација на концептот 3R во сливот на реката Дрина“4 во 2014/2015. Целта на 

истражувањето беше да се процени статусот на управување со отпадот во сливот на реката 

                                                            

1 https://www.researchgate.net/publication/266571770_Лебдечки остатоци во резервоарите за складирање 

на Бајина Башта и Хидроцентралата Потпец  

2 http://documents.rec.org/publications/DrinaRiver_July2011.pdf  

3 http://www.oxfamitalia.org/Оксфам Италија во ЈИЕ кон добра состојба на водата на реката Дрина 

sthash.uFN80c20.dpuf 

4 http://documents.rec.org/зелена хоризонтот / Поддршка на имплементацијата на концептот 3R во речниот 

слив на Дрина_en.pdf  

https://www.researchgate.net/publication/266571770_Лебдечки%20остатоци%20во%20резервоарите%20за%20складирање%20на%20Бајина%20Башта%20и%20Хидроцентралата%20Потпец
https://www.researchgate.net/publication/266571770_Лебдечки%20остатоци%20во%20резервоарите%20за%20складирање%20на%20Бајина%20Башта%20и%20Хидроцентралата%20Потпец
http://documents.rec.org/publications/DrinaRiver_July2011.pdf
http://documents.rec.org/greenhorizon/Supporting%20the%20implementation%20of%20the%203R%20concept%20in%20the%20Drina%20river%20basin_en.pdf
http://documents.rec.org/greenhorizon/Supporting%20the%20implementation%20of%20the%203R%20concept%20in%20the%20Drina%20river%20basin_en.pdf


Дрина, и врз основа на оваа анализа да обезбеди препораки за мерки и активности за 

интегрирање на концептот на „3R“ во практиките на управување со отпад. Студијата дава 

теоретски контекст за интегрирано управување со цврст отпад и концептот на 3Rs.  

 А сегашниот проектот “Техничка помош за подготовка на Проектот за управување 

со сливот на ГЕФ SCCF Западен Балкан реката Дрина“ 5 има за цел да се развие Студија за 

анализа на плутачкиот отпад во басенот на реката Дрина. Тоа ќе обезбеди долгорочно 

намалување на постојниот отпад во басенот на реката Дрина и одржливо управување со 

водните ресурси и заштита на животната средина преку воспоставување на соработка 

помеѓу локалните заедници за вршење на работите за управување со цврстиот отпад. На 

овој начин ќе се обезбеди интегрирано управување со цврст отпад во коритото на реката 

Дрина. Тесна соработка со овој проект треба да се воспостави за да ги искористат 

синергиите.  

  

Со оглед на фактот дека поголемиот дел од плутачки отпадоци, предмети потекнуваат од 

земјиштето или нивни извор е земјиштето, процената на влијанието се фокусира на:  

  

1          Коренот на проблемот: тековните практики за управување со отпад 

2          Локации на земните извори на плутачки отпадоци (нестандардните депонии и диви 

депонии) 

3          Патеката на отпадокот од изворот до морето и крајбрежјето каде што се таложи. 

4          Ефект (плутачки отпадоци), од кои произлегуваат еколошките и економските влијанија 

  

Овој Извештај за оценувањето фрла светлина врз прашањето како и зошто пилот-општините 

придонесуваат за, или се под влијание на плутачки отпадоци во Тара - Дрина - Сава пилот- 

регионот. Откако ќе се одговори на прашањата  „како“ и „зошто“ , појавата на регионален модел 

за справување со проблемот со плутачки отпадоци може да стане возможно. 

  

  

  

                                                            

5датотека: /// C: / Корисници / REC / Документи / апликација ГИЗ отпад заднина Светската банка лебдечки 

остатоци Дрина GEF.pdf  

../../../../../../../../../Users/Background/World%20Bank%20Floating%20Debris%20Drina%20GEF.pdf
../../../../../../../../../Users/Background/World%20Bank%20Floating%20Debris%20Drina%20GEF.pdf


3.2     Метод за процена на економското влијание и влијанието врз животната 

средина  

  

Плутачките отпадоци се мобилни, и може да се најдат релативно далеку од оригиналниот извор. 

Ова движење е под влијание на ветрови, ерозија и поплави (слика бр. 13.). 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Слика бр. 13.  Потекло, патишта и тонење на плутачки отпадоци 6 

 Потеклото вклучува земјиште - основни извори (депонии/диви депонии/рекреативните 

површини) 

 Патиштата се претставени како веење отпадоците од ветер (криви стрелки) и отпадокот 

носен од водата во реките (сиви стрелки); 

 Потонува во речното коритото (сенчани стрелки):  

1) во близина на брегот на реката;  

2) на дното на реките и акумулациите. 

 Влијание на дивиот свет (црни стрелки)   

  

Методот за еколошки и економски влијанија кои произлегуваат од тековното управување со 

цврстиот отпад (управување со цврстиот отпад) практики во пилот региони/општини во Тара - 

Дрина - Сава пилот-регионот, како одговор на мобилниот карактер на плутачки отпадоци има за 

цел да: 

  

 Го идентификуваат потеклото и патеките на земните извори на плутачки отпадоци 

во секоја пилот-општина со анализа на: 

  

o Производството и составот на отпадот 

o Собирање на отпад  

 Капацитет на операторот  

 Стапка на собирање на отпад (покривање на услуги)  

 Несобран отпад  

  

o Практика за фрлање на отпад и локациите на „жариштата“ (hotspots)  

 Нестандардните комунални депонии 

 Дивите депонии 

                                                            

6 http://www.gov.scot/Publications/2013/07/9297/5  

http://www.gov.scot/Publications/2013/07/9297/5


  

o Патишта на плутачки отпадоци: реки  

o Операции на рециклирање и стапка на рециклирање  

  

 Процена на видови и значењето на прекугранични еколошки и економски 

влијанија:  

  

o Влијанијата врз животната средина   

 Речните екосистеми 

 Заштитени подрачја 

  

o Економски ефекти 

 Трошоците за чистење  

 Загуба на приходите од туризмот 

  

 Се оцени придонесот на еколошките и економските влијанија на плутачки 

отпадоци на секоја пилот-земја/општина (општини под влијание и влијателни општини) 

  

Краток преглед на методот за утврдување на потеклото е прикажан во слика бр. 14. подолу: 



 

Слика бр. 14.: Метод за процена на еколошкото и економското влијание 

3.3     Процесот на еколошка и економска процена на влијанието  

По креирањето на Метод за процена на еколошките и економските влијанија, формирани се два 

одделни начина на собирање на податоци: 

  

1. Истражување: 

a. Два типа на прашалници се развиени кои се достапни во Анекс 1. Се собраа 

следните податоци:  

i. Политика и законска регулатива; производството на отпад; финансирање 

на управувањето со комуналниот отпад; извори на морските отпади (т.н. 

„жаришта“ hotspots);  

ii. Оперативни и технички капацитет на оператори за управување со отпад, 

поточно: покриеност на услуги; честотата на собирање на отпад; достапна 

колекција на контејнери и возен парк; барања за дополнителни контејнери 

за собирање и камиони; состојбата на примарна сегрегација на отпад, 

доколку постои;  

2. Партиципативен процес за собирање на податоци и валидација, собирање на 

релевантни засегнати страни, како што се националните и општинските власти, оператори 

за управување со отпад (вклучувајќи ги и регионалните санитарни депонии), приватни 

компании кои се занимаваат со рециклирање, невладини организации и др.: 
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a. Национални работилници во пилот-земјите 7 

b. Прва платформа за дијалог 8 

  

Посебна комуникација е воспоставена со релевантните институции за да се надополнат одредени 

информации.  

Изворите на плутачки отпадоци во Тара - Дрина - Сава пилот-регионот се идентификувани во 

следните делови.  

3.4     Извори на плутачки отпадоци во пилот-општините во Тара - Дрина - Сава 

пилот-регионот 

Податоци за создавањето отпад, покривање на собирање на отпадот, рециклирање и 

отстранување (вклучувајќи ги дивите депонии) се обезбедени со користење на пред- дефиниран 

прашалник кој беше пополнет од страна на назначениот регионален експерт. Валидација на 

податоците беше изведена од страна на претставници на локалната самоуправа и лица за контакт 

на јавните комунални претпријатија (PCEs), операторите на регионалната санитарна депонија 

Дубоко (се наоѓа во Општина Ужице), Еко Амо (се наоѓа во Општина Бјелјина), Срем - Јабланица 

(се наоѓа во Општина Сремска Митровица), операторот за рециклирање „Зелена идеја“ и други 

заинтересирани страни. Некои општини, сепак, не одговорија на прашањата и празнините во оваа 

анализа може да траат додека не бидат собрани податоците кои недостасуваат.   

Засегнатите страни изјавија дека базата на клиенти често заостанува во обезбедувањето на точен 

број на вкупно услужени домаќинствата, а, исто така, тешко е да се утврди опфатот на услуги. 

Дојдовниот отпад се мери пред портите на регионалните депонии, сепак, останува нејасно токму 

колкав дел од собраниот отпад е всушност доставен за мерење. Неправилното известување од 

страна на компаниите за рециклирање9 ја исклучува можноста за одредување на стапката на 

рециклирање со точност. Сето горенаведено, прави да презентирање на отпад да биде дел од 

еден предизвикувачки потфат, сепак, податоците предвидени во овој документ се обид да дадат 

некои прелиминарни количини на плутачки отпадоци кои потекнуваат од територијата на пилот-

општините. 

                                                            

7 Национални работилници за оценување беа спроведени во октомври 2015 година во Бајина Башта. 

Претставници на општинската администрација, PCEs, присуствуваа претставници од регионалните санитарни 

депонии „Дубоко“, „Еко Деп“, невладини организации и приватни компании кои се вклучени во 

рециклирање .  

8Првата платформа за дијалог се одржа во ноември 2015 година во Златибор. Заедно со засегнатите страни 

претставени на Национални работилници за процена, исто така, учествуваа претставниците на ХЕ во Бајина 

Башта.  

9 Лиценцираните оператори даваат извештај за видовите и количините на собран/третиран материјал за 

рециклирање, сепак, постојат мали компании кои се вклучени во рециклирање кои не поседуваат каква 

било лиценца. Исто така, неформално рециклирање е присутно на општинските депонии за кои да не 

постојат никакви записи.  



3.4.1            Создавање на отпад  

Податоците за создавање на отпад за секоја пилот-општина се добиени како производ на 

множење на бројот на население во секоја пилот-општина и индикатор за отпад што се создава по 

глава на жител и ден. Индикаторите на создавањето на отпад се усвоени од искуството на 

засегнатите страни, примероци на отпад, доколку ги има, и кога засегнатите страни не одговорија 

на барањата на регионалниот експерт за појаснувања, беа консултирани соодветните национални 

стратегии и планови за отпад. За поголемиот дел од пилот-општините, беше договорено да се 

користи индикаторот на 0,90 или 0,70 кг/жител/ден, соодветно; претставниците на Општина 

Пријепоље изјавија дека на нивната територија се генерираат поголеми количини отпад и затоа 

беше искористен индикаторот 1.3 кг/жител/ден.  

Во Тара - Дрина - Сава пилот-регионот, отпадот што се создава од страна на туристите не ги 

зголеми значително бројките на целокупниот отпад и индикаторите на создавањето на отпад го 

опфаќаат отпадот од туризам. 

Табела бр. 2. Создавање на отпад во пилот-општините во пилот-регионот на Тара- Дрина-

Сава 

Пилот-општина Популација Индикатор на создавањето 

на отпад 

(кг/жител/ден) 

Вкупното производство 

на отпад (тони/ 

годишно) 

Србија 

Љубовија  14.469 0.9 4753 

Бајина Башта 26.022 0.9 8548 

Пријепоље 41.188 0.59 11.000 

Прибој 30.377 1.3 14.413 

Чајетина 14.754 0.9 4846 

Ужице 82.921 0.9 27.239 

Лозница 78.788 0.9 25.882 

Сремска 

Митровица 

85.000 0.9 27.923 

Шабац 115.347 0.9 37.891 

Крупањ 17.398 0.9 5715 

Мали Зворник 12.496 0.9 4104 

Богатич 28.883 0.9 9488 



Вкупно 547.643   193.305 

Црна Гора 

Бијело Поље  43.460 0.9 15.127 

Плевља 29.054 0.9 10.113 

Вкупно 72.514   25.240 

Босна и Херцеговина 

Вишеград  11.774 0.9 3867 

Рудо 8.840 0.9 2903 

Горажде 30.017 0.9 7253 

Сребреница 9117 0.7 2.329 

Братунац 22.133 0.7 5654 

Миличи 9849 0.9 3235 

Брчко  93.028 0.59 20.001 

Бјелина 109.167 0.9 37.667 

Зворник 64.551 0.7 16.492 

Угљевик 16.358 0.7 4,179 

Лопаре 17.101 0.7 4.369,31 

Вкупно 391.935   103.774 

Вкупно пилот 

регион 

1.012.092   322.319 

    



  

Најголем придонес во вкупното производство на отпадот се врши од страна на општините 

Ужице10, Лозница, Шабац, Бјалјина и Сремска Митровица (слика бр. 15.). 

  

 

Графикон бр. 15. Придонес на пилот-општините во вкупните тони на создавањето на отпад/ 

година 

 

                                                            

10 Општина Ужице не е дел од сливното подрачје на реката Дрина. Таа е вклучена како пилот-општина 

бидејќи регионалната санитарна депонија „Дубоко“ се наоѓа на нејзина територија. 



Графикон бр. 16. Придонес на пилот-земјите на вкупното производство на отпадот 

(тони/годишно) 

Релативниот придонес на секоја пилот-општина/земја во целокупната бројка на создавање на 

отпад е поврзан со бројот на населението. Разликите меѓу индикаторите на производство на 

користен отпад, исто така, се влијателни. Како што е наведено на друго место, податоците во 

однос на создавање на отпад се индикативни и потребни се дополнителни анализи за да се 

воспостават точни информации.  

  

3.4.2            Собирање на отпад 

Собирање на отпадот се врши, главно, од страна на PCEs сопственост на општините. Исто така, 

постојат исклучоци: во Братунац и Угљевик управувањето со отпадот се врши од страна на 

акционерски друштва; во Бјелина има 4 лиценцирани оператори кои го собираат отпадот од 

урбаните средини и го однесуваат отпадот до регионалната депонија Еко Деп, додека во 

руралните подрачја на општината на локалните месни заедници се грижат за собирање на отпад. 

Во Општина Чајетина имаше меѓународен оператор за отпади. А.С.А ЕКО Д.О.О. кој ја дели 

одговорноста за собирање на отпад со ЈКП Златибор; неодамна договорот беше прекинат.  

  

Сите PCEs вршат и други работи освен управување со отпад. Операциите се претежно 

финансирани од страна на корисничките надоместоци платени од страна на служеното население; 

Тарифите се утврдуваат од страна на општините врз основа на куповната моќ на населението, а не 

на целосен поврат на трошоците. Ефикасноста на наплата на побарувањата варира во голема мера 

низ пилот-регионот на: 60 % од корисниците на услугите ги плаќаат редовно нивните трошоци во 

Љубовија, Братунац и Milici, додека стапката на наплата е над 80 % во Ужице, Сремска Митровица 

и Шабац. Повисоки стапки на наплата на побарувања во Србија, во согласност со засегнатите 

страни, се должи на системот за интегрирана наплата која се состои од издавање на една сметка 

за различни јавни услуги. Во општините во БиХ, што е највисока стапка на наплата на 

побарувањата се постигнува во Зворник, Брчко, Горажде и Рудо. Наплата на побарувањата се 

врши од страна на инкасаторите во поголемиот дел од општините; во Црна Гора Законот за 

поштенски услуги обврзува PCEs за реализација на сметка преку редовна пошта. Искуството 

покажува дека ефикасноста на наплата на побарувањата е поврзан, главно, со квалитетот на 

услугите и редовната интеракција меѓу давателот на услуги и корисниците. И покрај недоволната 

стапка на наплата на побарувањата, работењето на сите PCEs, сè уште се одржливи, како резултат 

на вкрстено субвенционирање од различни служби и наплата на ненаплатени побарувања во 

текот на годината.    

Вообичаено,отпадот во урбаните средини се собира во 1.1м 3 контејнери, додека во руралните 

области се наоѓа по тротоарите („од врата до врата“) собирањето се применува со канти од  80 л, 

90 л и 120 л. Нестандардизираните контејнери се користат и во руралните средини. Во некои 

општини (т.е. Ужице) на домаќинствата им се дадени посебни канти за собирање на пепелта 

останата од горењето на огревно дрво во зима.  

  



Kонтејнерите (обично 5 м3 волумен) се поставени на раскрсници на регионалните и локалните 

патишта (т.е. „донеси“ системи). Населението, не сакајќи да го однесе нивниот отпад до 

контејнери за собирање лоцирани 300 метри од нивните живеалишта, го крати времето за 

фрлање отпад создавајќи диви депонии.  

  

Најчесто, руралните населби кои се наоѓаат на повисоки надморски височини не се вклучени во 

редовните услуги на собирање на отпадот. Собирање по тротоарите, исто така, не се врши во 

диспензираните рурални населби во рамни терени, поради високите трошоци кои се вклучени 

и/или  одбивање на руралното население да плаќаат за услугата. 

  

PCEs не се способни да ја покриваат целата територија од страна на организираното за собирање 

на отпад како резултат на недостаток на соодветни камиони и контејнери за смет. Иако PCEs 

изјави дека нивното работење е одржливо, нивниот капацитет да инвестираат во потребната 

опрема е ограничен.   

  

Стапка на собирање на отпад (покриеност на услугата) варира меѓу пилот општините и се протега 

од 100 % во Општина Брчко на помалку од 50 % во Сребреница, Братунац, Милици, Зворник, 

Богатиќ и Угљевик. Ниската стапка на собирање на отпадот прави значителни количини на отпад 

што не се собира и потенцијално фрлено по должината на реките во пилот регионот на Тара- 

Дрина- Сава (табела бр. 3.).  

  

Табела бр.3. Стапката на собирање на отпад и количини што не се собираат во пилот- 

општините 

Пилот-општина Стапка на собирање на отпад 

(%) 

Не собиран отпад (тони / 

годишно) 

Србија 

Љубовија  50  2.448  

Бајина Башта  78  3.990  

Пријепоље  85  1.912  

Прибој  70  547  

Чајетина  80  257  

Ужице  80  7,301 

Лозница  55  14.235  



Сремска Митровица  90  7.122 

Шабац  68  11.788  

Крупањ 69  2.565 

Мали Зворник  68  1.764 

Богатич  23  6.438 

Вкупно  60.704  

Црна Гора  

Бијело Поље  86  8.827 

Плевља  63  2.468 

Вкупно   11.295  

Босна и Херцеговина 

Вишеград  80  913  

Рудо  80  403  

Горажде  74  1.653 

Сребреница  43  1.190  

Братунац  40  3099  

Миличи 37  1.095  

Брчко  100  0  

Бјелина 75  9398  

Зворник  41  4315  

Угљевик  40  2.129 

Лопаре 60 3.169 

Вкупно  27.364  

Хрватска  

Илок      

Вкупен пилот-регион 99.363  



   

  

Со оглед на голем број на население и релативно ниска покриеност за собирање на отпадот, се 

претпоставува дека Србија придонесува најмногу на создавање на плутачки отпад во пилот- 

региони (61 %); проследено со БиХ (28 %), додека учеството на пилот-општините на Црна Гора со 

учество на вкупниот не собран  отпад е само 11 % (слика бр. 17.). 

  

 

Графикон бр.17. Удел на земјите од вкупниот отпад што не се собираат во пилот-регионот 

Општините кои придонесуваат најголемо учество во вкупниот отпад што не се собираат во пилот- 

регионот се: Лозница (15 %), Шабац (12 %), Бјелина (9,5 %), Бијело Поље (9 %) Ужице и Сремска 

Митровица (7 %) , Богатич (6,5 %) и Зворник (4 %) (слика бр. 18.). 

  

 

Слика бр. 18. Удел на општините во вкупниот отпад што не се собира во пилот-регионот 



Количините на отпад потенцијално фрлени во секоја пилот општина се важни основни 

информации за да се оцени значајноста на еколошки и економски влијанија на ова лошо 

управување со комуналниот цврст отпад во Тара - Дрина - Сава пилот-регионот.  

Дополнителни информации за оценка се однесува на идентификација на нестандардните депонии 

и диви депонии („жаришта“) се наоѓаат во близина на реки - Дрина и нејзините притоки.  

1.1.1            Депонирање на отпадот и „жаришта (hot spots)“ 

Собраниот отпад се депонира во било регионални санитарни депонии или нестандардните 

комунални депонии. Во некои случаи, локалитетите за депонирање се далеку од собирачките 

области со што може да го охрабри незаконско фрлање за да се избегне прекумерниот транспорт 

(и наплата комуналии) трошоци на оператори.   

  

Преглед на дестинации на собраниот отпад (комунални или регионални депонии) и оддалеченост 

од местата за собирање за секоја пилот-општина е дадена во табела бр. 4. подолу.  

  

Табела бр. 4. Дестинации на собраниот отпад во пилот-општините и транспортни 

растојанија од областа на собирање 

Пилот-општина Дестинација на собраниот отпад 

Оддалеченоста 

од областа на 

собирање (км) 

Србија  

Љубовија  Нестандардните депонии „Трбусница“ во 

Лозница; 

Првично отпадот беше фрлен на 

нестандардните депонии „Ваган“, која е 

напуштена, но не е санирана.  

Планирана регионална санитарна депонија за 

општините Љубовија, Мали Зворник, Крупањ и 

Лозница. Реализацијата е во тек поради 

поплаките на населението кои живеат во 

близина на локацијата на планираната 

регионална депонија во Лозница.  

40  

Бајина Башта  Регионална санитарна депонија „Дубоко“ 

(Ужице)  

35 

Пријепоље  Нестандардна депонија „Стањевине“, лоцирана 

меѓу регионалниот пат и реката Лим. 

15 



Планирана регионална санитарна депонија 

„Бањица“ за општините Сјеница, Прибој, 

Пријепоље и Нова Варош. 

Прибој Нестандардна депонија Другличи „Дубоки До“ 

Планирана регионална санитарна депонија 

„Бањица“ за општините Сјеница, Прибој, 

Пријепоље и Нова Варош. 

15  

Чајетина  Регионална санитарна депонија „Дубоко“ 

(Ужице)  

Планирана преносна станица во Сушица 

(катастарска општина Бранесци) 

30  

Ужице  Регионална санитарна депонија „Дубоко“ 

(Ужице)  

20  

Лозница  Нестандардна депонија „Трбушница“ 

Планирани регионална санитарна депонија за 

општините Љубовија, Мали Зворник, Крупањ и 

Лозница.  

20  

Сремска Митровица  Регионална санитарна депонија „Срем-

Јабланица“  

15  

Шабац  Регионална санитарна депонија „Срем-

Јабланица“  

Поранешна нестандардна депонија во Варна, 

затворена но не и санирана. 

25  

Крупањ  Нестандардна депонија „Косевине“ 

Планирана регионална санитарна депонија за 

општините Љубовија, Мали Зворник, Крупањ и 

Лозница. 

30  

Мали Зворник  Нестандардна депонија „Трбушница“ 

Планирана регионална санитарна депонија за 

општините Љубовија, Мали Зворник, Крупањ и 

Лозница. 

30  

Богатич Нестандардна депонија „Нишно Поље“ 

Планирано да се приклучи „Срем – Мачва“ 

10  



регионална депонија. 

Црна Гора  

Бијело Поље  Нестандардна депонија „Бијековац Куманица“ 15  

Плевља  Нестандардна депонија „Јагњило“ 

Планирана регионална санитарна депонија во 

„Јелин Поток“ за општините Плевља и Жабљак. 

15  

Босна и Херцеговина  

Вишеград  Нестандардна депонија „Незук“ 15  

Рудо  Нестандардна депонија „Долови“ 10  

Горажде Нестандардна депонија „Шишета“ 

Планирана регионална санитарна депонија во 

„Тресњица“  

25  

Сребреница  Нестандардна локална депонија 

Планирана регионална санитарна депонија за 

општините Зворник, Братунац, Сребреница, 

Власеница и Миличи. 

15  

Братунац  Нестандардна депонија „Реповац“ 

Планирана регионална санитарна депонија за 

општините Зворник, Братунац, Сребреница, 

Власеница и Миличи. 

Планирана пренос станица во Коњевиќ Поле 

15  

Миличи Позајмена јама на рудникот „Брачан“ 

Планирана регионална санитарна депонија за 

општините Зворник, Братунац, Сребреница, 

Власеница и Миличи. 

15  

Брчко  Нестандардна депонија лоцирана во близина на 

патот кон Бјелина 

15  

Бјелјина Регионална санитарна депонија „Еко Деп“ 

Поранешна нестандардна депонија 

„Бријесница“ во употреба за отпади од колење и 

талог од септички јами 

15  



Зворник  Нестандардна депонија „Тилич Ада“ - Каракај; 

Планирана регионална санитарна депонија за 

општините Зворник, Братунац, Сребреница, 

Власеница и Миличи. 

15  

Угљевик  Регионална санитарна депонија „Еко Деп“  25  

Лопаре Регионална санитарна депонија „Еко Деп “  30  

Хрватска  

Илок      

   

  

Може да се види дека најголем дел од општините располагаат со своите собирачи на отпад на 

непрописни депонии, со исклучок на општините Бајина Башта, Чајетина, Ужице, Бјелјина, Угљевик, 

Лопаре, Сремска Митровица и Шабац.  

  

Нестандардните депонии лоцирани во близина на реките Лим и Дрина кои можат да бидат извор 

на плутачки отпадоци се: „Стањевине“ (Пријепоље), „Друглјици“ (Прибој), „Куманица“ (Бијело 

Поље) „Незук“ (Вишеградска), „Тилич Ада“ - Каракај (Зворник), напуштената депонија „Сисета“ 

(Горажде), локалната депонија во Сребреница,„ Реповац“ (Братунац), „Трбушница“ (Лозница) и 

„Косевине“ (Крупањ). Меѓу оние кои се наведени, засегнатите страни „ги номинираа“ депониите 

во Пријепоље, Бјело Поље и Зворник како најголеми „жаришта“ (слика бр. 19.). 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

Слика бр. 19. „Жариште“ нестандардни депонии во сливот на Дрина 

Разни извори 11 покажуваат дека правците за транспортирање на отпад не се поголеми од 25 км 

не се економски оправдани, особено доколку отпадот се врши во мали камиони (помалку од 10 

тони). Тоа значи дека операторите во Љубовија, Чајетина, Бајина Башта, Шабац, Крупањ, Мал 

                                                            

11 http://www.unep.org/ietc/Portals/136/SWM-Vol1-1 Дел-Поглавје 4.pdf 



Зворник, Горажде, Угљевик и Лопаре треба да бараат решенија за намалување на трошоците за 

превоз, односно поставување на трансфери за отпад и евентуално второстепена сегрегација во 

овие трансфер точки.  

Отпадот што не се собира завршува на диви депонии кои се размножуваат по патиштата и 

речните корита. Градежниот отпад и шут, главно завршува на страните на патиштата и овие 

запоставени области се исто така магнет за фрлање на отпадот од домаќинствата. Со оглед на 

навиките на локалното население, се претпоставува дека тие го фрлаат својот отпад претежно во 

близина на водотеците. Студијата на ICPDR12 работи со претпоставка дека околу 30 % од фрлениот 

отпад стануваат плутачки отпадоци. 

Регионалниот центар за заштита на животната средина во студијата „Загадување во басенот на 

реката Дрина - попис на потенцијални извори“13 изготвија мапи на нестандардните и дивите 

депонии во земјите што го покриваат целото сливно подрачје на реката Дрина, со цел да се 

проценат ризик точките/активностите кои придонесуваат за загадувањето на водата. 

 

 Слика бр. 20. Локалитети за депонирање отпад во Црна Гора     Слика бр. 21.  Локалитети за депонирање отпад во БиХ                Слика 

бр. 22. Локалитети за депонирање отпад во Србија 

      

  

                                                            

12 (ref: http://www.icpdr.org/ главна публикација/река-Дрина-проблеми -со отпадоците ), 2008 

13 http://documents.rec.org/публикации/Река Дрина_Јули2011.pdf 



Локациите за депонирање на отпад истакната во сликите бр. 20, 21 и 22 погоре се одбележани во 

2011 година; тие се претставени само за илустрација како тие ги покриваат општините надвор од 

пилот-регионите и вклучуваат индустриски и рударски активности кои не се во опсегот на овој 

извештај од оценувањето што е ограничен на управување со комуналниот цврст отпад. Потребни 

се дополнителни анализи во иднина да се ажурираат податоци специфични за управување со 

комуналниот отпад и на територијата на пилот-регионот.  

Постојат пописи на диви депонии презентирани во плановите за управување со комунален отпад 

собрани и анализирани во текот на развојот на извештај за процена на влијанието. Овие пописи се 

состојат или од листи на населби во близина на кои се создаваат диви депонии, привремените 

локации се означени на мапата или се развиени и список на населби и мапа. 

Листата на населби со дивите депонии идентификувани во планот за управување со комунален 

отпад на неколку пилот-општини се означени подолу во табелата бр. 5. 

  

Табела бр. 5.  Резервите на дивите депонии кои произлегуваат од општинските планови за 

управување со отпад на некои пилот-општини 

Пилот-општина Диви депонии Коментари 

Шабац   Прњавор  

 Рибари  

 Петловаца 

 Слепчевич 

 Липолист 

 Ститар 

 Дреновац 

 Варна 

110 депонии создадени по 

должината на реките на локации на 

јамите за чакал. Во споменатите 

населби постојат најголемите диви 

депонии. 

  

Бајина Башта  17 диви депонии 

идентификувани долж реката 

Дрина и акумулацијата 

Локалното население депонира 

нелегално во рамките на самиот 

резервоар.  

Чајетина   Алин Поток 20 м 3  

 Бранесци 20 м 3 

 Голово 70 м 3  

 Гостиље 80 м 3  

Депонии создадени во локалните 

заедници (Mesne Zajednice)  



 Доброселица 50 м 3 

 Јабланица 150 м 3  

 Крива Река 50 м 3  

 Љубиш 150 m 3 

 Мачкат 80 m 3  

 Мусвете 30 м 3  

 Розанско 200 м 3 

 Рудине 200 м 3  

 Трипкова 250 м 3 

 Трнава 100 м 3  

 Шљивовица 450 м 3  

 Сегмењиво 60 м 3 

Ужице   Севојно-Рујевац 110 3  

 Горијани-Сибалица поток 40 м 
3                

 Крвавци-Буковички мост 5 m 3 

               

 Крвавци поток Бадањ 20 м 3 

               

 Луново село-Каменица 10 м 3 

               

 Рибасевина-Јазовик 5 м 3  

 Трнава-Марковичи 40 м 3  

 Трнава-Лазичи 15 м 3  

 Трнава-Радивојевичи 16 м 3  

 Волјац-Ститари 30 м 3  

 Волујац-Автобуска станица 15 

м 3                

Расчистувањето може да биде 

тешко поради проблеми со 

достапност на следните депонии: 

Севојно - Рујева; Рибасевина - 

Јазовик; Трнава-Марковичи; Трнава 

- Лазици; Трнава - Радивојевичи;  

Волјац - Ститари; Волујац - 

Автобуска станица; Волујац - патот 

до Пониква; Стапари - Студени До. 



 Волујац-патот до Пониква 40 м 
3  

 Стапари-Тупање 10 м 3                

 Стапари-Поштење 10 m 3 

               

 Стапари-Студени направи 20 м 
3  

Горажде  Населени места Мравињац и 

Халдис 

Се наоѓа во близина на коритото на 

Дрина, со убав пејзаж-туристички 

потенцијал; исчистен повремено од 

локалното население.  

Лозница   Идентификувани 42 диви 

депонии на територијата 

По организираната акција „Да ја 

исчистиме Србија/Ocistimo Srbiju“ 

иницирана од страна на 

надлежното министерство, 

нивниот број е значително намален 

(20 од нив биле исчистени). Исто 

така, покриеноста со организирано 

собирање на сметот е проширена 

за да се спречи повторувањето и 

појавата на дивите депонии. 

Прибој  Постојат диви депонии во руралните 

области на Прибој, но со оглед на 

фактот дека овие области се ретко 

населени, овие депонии се многу 

мали. 

Некои од поголемите депонии во 

општината биле исчистени преку 

јавни работи. 

  

Во сликите подолу се прикажани привремени локации на главните диви депонии во Тара - Дрина - 

Сава пилот-регионот. Овие, исто така, се земени од достапните планови за управување со 

комунален отпад.  

 



 

 

  

Слика бр. 23. Диви депонии во Општина Богатич 

  



  

Слика бр. 24. Диви депонии во Општина Братунац 

 

 

  

 Слика бр. 25. Нелегални депонии во Сремска 

Митровица                                                 

 

 

 

Слика бр. 26. Диви депонии во населбата Лезимир 

 

 

 

 

 

Слика бр. 27.  Диви депонии во населбата 

Гргуревци 

 Слика бр. 28. Диви депонии во населбата Сулјам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Слика бр. 29. Диви депонии во населбата Бесеново Слика бр. 30. Диви депонии во населбата 

Манџелос 

  

За некои општини локациите на диви депонии не се познати или поради тоа што нема никаков 

инвентар во планот за управување со комунален отпад, не поднеле план за управување со отпад 

на локално ниво на регионален експерт, или не се појавиле на 1-ви ДП. 

Иако инвентарите на повеќето пилот-општини не се достапни, очигледно е дека во секоја пилот- 

општина дивите депонии се појавуваат во предградија и села без организирано собирање на 

отпадот. Сепак, дивите депонии, исто така, се присутни во областите каде што има некој вид на 

собирање на отпад (т.е. „донесување“ системи).  

Без оглед на некомплетноста и недоволната прецизност на локациите на „жариштата“, првичните 

информации за изворите на плутачки отпадоци обезбедува солидна основа за дијалогот за 

назначување на соодветна превенција и/или  акции за чистење во иднина. Пописот на диви 

депонии („жаришта“) за да изведе точни локации на постојните извори на плутачки отпадоци ќе 

треба  да се организира следењето на нивниот извор како дел од заедничките активности на 

регионално ниво.  

1.1.2            Рециклирање 

Операции на рециклирање во Тара - Дрина - Сава пилот-регионот се во повој, иако основното 

рециклирање е иницирано во урбаните центри на Бајина Башта, Ужице, Пријепоље, Сремска 

Митровица и Бјелјина и средните рециклирањето се врши на регионална санитарна депонија 

„Еко-Деп“, „ Дубоко“ и „Срем-Мачва“.  

Основно одделување на отпадот од домаќинствата и комерцијалниот отпад14 постои во следните 

општини: 

                                                            

14 Поголемите создавачи на хартија/картон и ПЕТ/ пластика- супермаркети, продавници, хотели, ресторани, 

претпријатијата итн., склучуваат договори со лиценцирани оператори кои собираат одвоени отпадоци за 



  

Табела бр. 6. Основно рециклирање и активни оператори во пилот-општините 

Пилот-општина 
Рециклирани 

сегрегирани 
Точки за рециклирање/оператори 

Србија  

Бајина Башта  ПЕТ, други 

пластики  

Tочки за рециклирање поставени во центарот на градот. 

Собираниот ПЕТ е доставен на „Дубоко“ санитарна 

депонија 

Прибој  ПЕТ, хартија  Не постојат организирани точки за рециклирање, сепак, 

ПЕТ и хартијата се одвоени на поголеми создавачи и 

рециклираните материјали се преземени од страна на 

операторот „Кико Пром“ за понатамошна обработка и 

маркетинг. 

Пријепоље  ПЕТ 30 контејнери за ПЕТ сегрегација се поставени во 

центарот на градот. 

ПП Новак и ЈКП „Лим Пријепоље“, исто така, собираат за 

рециклирање од 6 големи создавачи и им ги продаваат 

производите на трети лица.  

Чајетина  ПЕТ Точки за рециклирање поставени во центарот на градот. 

Собраниот ПЕТ е доставен на „Дубоко“ санитарна депонија 

Ужице  ПЕТ, хартија  Инсталирани се 10 точки за рециклирање во областа на 

градот (покриени се 30 % од домаќинствата во урбаната 

област). ЈКП „Бикотос“ продава сегрегирани материјали за 

рециклирање на „Дубоко“ регионална депонија. 

Поголемите создавачи имаат склучено договори со 

операторите „Хартија сервис“ и ФХБ    

Лозница  ПЕТ, пластика и 

хартија  

Не постојат организирани точки за рециклирање, сепак, 

ПЕТ и хартијата се одвоени на поголеми создавачи и 

рециклираните материјали се преземени од страна на 

операторот „Зелена идеја“" за понатамошна обработка и 

маркетинг. 

Сремска ПЕТ Поставени се точки за рециклирање во центарот на градот. 

ЈКП „Комуналије“ собира сегрегиран ПЕТ и го продава на 

                                                                                                                                                                                                

рециклирање за понатамошен третман или од страна на истиот оператори или на трети лица во земјата или 

во странство. 



Митровица  операторот Про-Пласт 

Шабац  Хартија и ПЕТ  Не постојат организирани точки за рециклирање, сепак, 

ПЕТ и хартијата се одвоени на поголеми создавачи и 

рециклираните материјали се преземени од страна на 

операторот  „ИНОС Напредак“, „ Хемико“, „ Дјолекс“ ДОО      

„Денекс“, „ Услуга на хартија ФХБ“ и  „Салвеко“за 

понатамошна обработка и маркетинг. 

Мали Зворник  ПЕТ, пластика и 

хартија  

Не постојат организирани точки за рециклирање, сепак, 

ПЕТ и хартијата се одвоени на поголеми создавачи и 

рециклираните материјали се преземени од страна на 

операторот „Зелена идеја“ за понатамошна обработка и 

маркетинг. 

  

Бијело Поље  Не е 

сегрегирано 

собирањето на 

рециклираните 

материјали. 

ЈКП „Лим“ има склучено договор со операторот „Р - 

Марковиќ ЦО“ од Подгорица за маркетинг на 

рециклираните материјали, но активностите се оставени 

во мирување 

БиХ  

Горажде  ПЕТ и хартија  Не постојат какви  било точки за организирање на 

рециклирање, сепак, ПЕТ и хартијата се сегрегираат на 

поголема енергија и со рециклирање, од страна на 

операторот „Јањина“ ДОО за понатамошна обработка и 

маркетинг. 

Сребреница ПЕТ и хартија Не постојат организирани точки за рециклирање, сепак, 

ПЕТ и хартијата се одвоени на поголеми создавачи и 

рециклираните материјали се преземени од страна на 

операторот С.П САРА, Зворник, за понатамошна обработка 

и маркетинг. 

Братунац  ПЕТ и хартија  Не постојат организирани точки за рециклирање, сепак, 

ПЕТ и хартијата се одвоени на поголеми создавачи и 

рециклираните материјали се преземени од страна на 

операторот С.П. САРА, Зворник, за понатамошна обработка 

и маркетинг.  

Брчко  ПЕТ и хартија  Не постојат организирани точки за рециклирање, сепак, 

ПЕТ и хартијата се одвоени на поголеми создавачи и 

рециклираните материјали се преземени од страна на 

операторот „Промал А.Б” за понатамошна обработка и 



маркетинг.  

Бјелјина  ПЕТ и хартија  30 точки за рециклирање во Бјелјина и 8 точки за 

рециклирање во Јања; Акционерското друштво 

„Комуналац“ собира материјал за рециклирање и го 

продава на трети лица. 

Зворник  ПЕТ, хартија  Кошници за ПЕТ се поставени во центарот на градот; ПЕТ и 

хартија се сегрегирани во поголеми создавачи и 

материјалите за рециклирање се преземени од страна на, 

операторот С.П. САРА, Зворник, за понатамошна обработка 

и маркетинг. 

   

 

Примарната сегрегација на отпадот од домаќинствата е ограничена на густо населените области. 

Не постои сегрегација на отпад во руралните населби. Во табелата 6 погоре, активни лиценцирани 

компании кои се вклучени во бизнисот со рециклирање се наведени за секоја пилот-општина. 

Постојат други потенцијални компании кои не се идентификувани во текот на развојот на овој 

Извештај за оценка на влијанието, поради временски ограничувања. А сеопфатен попис на сите 

активни компании за рециклирање ќе мора да се создадат и количините на 

собраните/третираните материјали за рециклирање ќе треба да се следат во иднина. 

Второстепената сегрегација на отпад се врши во регионалните санитарни депонии „Дубоко“, „Еко 

Деп“ и „Срем-Мачва“. Додека регионалната депонија „Еко Деп“ не ги делеше информациите за 

вторoстепената сегрегација на отпад, регионалниот експерт доби информации дека е под-

изведувач („Еко Радекс“), ангажиран од јануари 2015 година за сегрегација на ПЕТ и други 

материјали за рециклирање кој собира околу 30 тони ПЕТ за еден месец. Според договорот, 

властите на регионалната депонија и  плаќаат месечен надоместок (паушал) без оглед на промет 

на подизведувачот.  

Властите објавија дека 5 % од вкупниот отпад доставен на депонијата е сегрегиран и претставници 

на „Срем-Мачва“, „Дубоко“ изјавија дека во периодот јануари - октомври 2015 година одвоиле 

околу 10 тони ПЕТ. Во споредба со резултатите на произведувач на „Еко-Деп“, е прилично 

занемарлив. Очигледно е дека приватниот сектор е повеќе заинтересиран за маркетинг на 

рециклирање од ПЦЕс.  

Вклучувањето на неформалниот сектор (главно, Роми) во бизнисот со рециклирање е значајна во 

согласност со засегнатите страни. Нема достапност на информации за вистинското собирање на 

материјалите за рециклирање од неформалниот сектор од контејнерите или од депониите.  

Има многу простор за подобрување на сегашните активности за рециклирање во сите пилот- 

општини. Соодветни мерки насочени кон спречување на плутачки отпадоци во Тара - Дрина - Сава 

пилот-регион ќе бидат наменети како дел од моделот ISWM.  



3.2.1 Патишта на плутачки отпадоци 

Плутачките отпадоци што потекнуваат од територијата на пилот -земји се транспортираат со 

реките во сливното подрачје - реката Дрина нејзините десни притоки Чехотина, Лим, Увац, Рзав и 

Јадар, и левите притоки Сутјеска, Прача и Драњаца. 

Приливот во реките, количеството на плутачките отпадоци и транспортот по течението на изворот 

се однесува на следните варијабли: 

 сливно подрачје на реката и број на населени места/број на жители кои живеат во сливот 

/подсливно,  

 истурање и проток (краткорочни) варијанти, вклучувајќи ги и периодични поплави,  

 динамика (турбуленции, брзина на струјата, напречен пресек профил на стабилност).  

  

Што е поголема количината на отпад од изворите врз основа на земјиштето и истурање на реката, 

поголеми ќе бидат подвижните плутачки одпадоци и акумулација на смирен дел на реката и 

акумулациите.  

Реката Дрина извори во Црна Гора во терен на нагорнина (2.500 м.а.с) на планините Маглиќ и 

Пивска, кои имаат највисоко специфично истурање во Европа (до 50 л/сек/км²). Најголемиот дел 

од сливното подрачје на реката Дрина (35 %) е во Босна и Херцеговина, во Црна Гора 34 %, и 30 % 

од територијата на Србија. Дрина излегува од страна на сливот на реките Тара (потслив 2,006 км²), 

Пива (потслив 1,784 км²) и Лим (потслив 5,968 км²). Тара и Пива се спојуваат во Сцепан низина 

долж границата меѓу БиХ и Црна Гора (комбиниран среден проток на 154 м³/с), додека Лимскиот 

влив е на Вишеградскиот резервоар (среден проток од 113 м³/с). Дрина се влева во реката Сава во 

низината Панонија (78 м.а.с). Средниот годишен тек на Дрина е 400 м³/с, што е еквивалентно на 

обемот на 12,6 милијарди м³. Дрина има многу пороен карактер во горниот дел од сливот; 

ризиците од ерозија и поплави се контролирани од брани со должина од 771 километар. Со 

затнување на овие брани со плутачки отпадоци се зголемува ризикот од поплави. Плутачките 

отпадоци претставуваат закана за квалитетот на реката Дрина, а со тоа и за безбедноста на водата 

за пиење и индустриско водоснабдување и наводнување. 

 



 

  

Слика бр. 31. Реката Дрина, пред Акумулацијата Бајина Башта 

Реката Лим е најважна река во Црна Гора и најголемата притока на Дрина. Лим е долга 193 

километри и има сливно подрачје од 5,967.7 км2, вклучувајќи ја територијата на четири земји 

Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија. Од изворот до устието, Лим поминува низ 

клисурите и потоците во областа Полимље и тече низ езерото Плав. Својот излез од Плав е на 999 

м надморска височина, и тече северозападно низ долината кон клисурата Сутјеска. Пред градот 

Андријевица, а во близина на Беране и Бијело Поље, Лим се снабдува со вода од неколку притоки. 

Слично на тоа, постојниот отпад влијае негативно на функционирањето на ХЦ Потерс (слика бр. 

33.) во сливот на реката Лим. 

  



  

  

Слика бр. 32. Реката Лим 

преку Пријепоље 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

Слика бр. 33. Акумулацијата Потпрес во близина на патот Пријепоље-

Прибој 

  

Реката Чехотина се крева во североисточниот дел на Црна Гора, и сливното подрачје се дели со 

Србија и Босна и Херцеговина. Тоа е втора притока по големина на Дрина, по Лим и сливното 

подрачје изнесува 1.237 км². Потекнува од две струи, на Кораци и Брезовска. Нејзините главни 

притоки се Коричка, Маочница, Везосњиа и Волдер. Нејзиниот горен тек достигнува, преку тесен 

кањон, до 300 метри длабочина, во близина на Плевља. Термоцентралата во Пљевља е 



најголемиот загадувач во оваа област во однос на квантитетот и квалитетот на отпадните води се 

испуштаат во реката Везосњица. Како резултат на тоа, Везосњица и Чехотина се најзагадените 

реки во Црна Гора. 

 

 

 

  

Слика бр. 34. Река Чехотина 

Плутачките отпадоци транспортирани со Дрина и нејзините притоки е закана за производството 

на електрична енергија на хидроцентралите што се инсталирани на реката (за повеќе детали, ве 

молиме погледнете го Делот 3.3.4.3 Трошоци за чистење на плутачки отпадоци на резервоари и 

изгубени приходи од електрична енергија подолу). Исто така, тоа е проблем за развој на туризмот 

бидејќи туристите не се склони да го посетат регионот што се должи на деградираните подрачја со 

дивите депонии и плутачки отпадоци во акумулациите.  

1.2     Процена на еколошкото и економското влијание 

Прекуграничните влијанија кои произлегуваат од плутакиот отпад во пилот-региони може да биде 

еколошки и економски. Значењето може да биде високо, средно и ниско. Тоа е поврзано со 

количината и составот на отпад потенцијално создаден од секоја пилот-општина (ве молиме 

погледнете го Делот 3.4 Извори на плутачки отпадоци во пилот-општините во Тара - Дрина - Сава 

пилот-регионот погоре). 

Влијанијата врз животната средина ги опфаќа загадување на водата, закани за речната флора и 

фауна и заштитените подрачја, како и здравјето на луѓето со проблеми во однос на потенцијални 

повреди на лицата со остри предмети таложени на дното на реките и акумулациите. 

Влијанијата врз економијата се состојат од скапи расчистувачки активности (или во резервоари 

или во речните корита), намалувањето на рибарството, губење на производство на електрична 

енергија и слични приходи, загуба од не-враќање на туристи поради нарушување на пејзажот итн. 



3.4.1 Еколошките влијанија 

Плутачките отпадоци претставуваат значителна закана за здравјето и продуктивноста на езерските 

и речните екосистеми.  

Нелегалното исфрлање на отпад може да биде закана за биолошката разновидност и заштитените 

подрачја во Тара - Дрина - Сава пилот-регионот. Дрина поминува низ трите национални паркови: 

Национален парк „Дурмитор“ во Црна Гора, Националниот парк „Сутјеска“ во Босна и Херцеговина 

и Националниот парк „Тара“ во Србија (слика бр. 26.). Биодиверзитетот на сливното подрачје на 

реката Дрина се повеќе е признат, како домаќин на бројни ендемични видови, и обезбедува 

простор и одржување на живеалишта од голема важност (некои во заштитените природни 

паркови), што за возврат дава поддршка на туризмот и „зелените земјоделски“ економии. 

 

 

Слика бр. 35. Заштитени подрачја и предложени заштитени подрачја во сливот на реката 

Дрина 



Физибилити студија за воспоставување на прекуграничната соработка во потенцијално 

прекугранично заштитено подрачје: Национален парк „Тара-Дрина“ (2011), е изработен во 

рамките на проектот „Одржување на руралните заедници и нивните традиционални предели 

преку зајакнување на управување со животната средина во прекуграничните заштитени подрачја 

на Динарската верига“15. Во студијата на потребата од воспоставување на прекугранична 

соработка се нагласува како механизам за ефикасно управување со прекуграничните (за да бидат 

заштитени) подрачја и нејзините функционални единици на ниво на регионалната сцена. 

Нагласува повеќе предности на локалните заедници од заштита на заеднички важни живеалишта 

и екосистеми кои се поделени со државната граница или се во непосредна близина на границата: 

живеалиштата и екосистемите на панчиќ смрека (Picea omorica) екосистеми на австриските борови 

шуми (Pinus nigra), зачувани шумски екосистеми на мешани шуми на зимзелени и листопадни 

видови дрва, слатководни живеалишта и екосистеми во езерото Перучац и реката Дрина, и 

планински пасишта со ретки растителни видови. Овие придобивки се поврзани со одржување на 

природните и културните предели како основа за развој на туризмот и други економски 

активности (собирање на печурки, шумски плодови, лековити растенија и др.) При процена на 

природните вредности, Физибилити студијата, исто така, ги идентификува „проблемите со 

загадувањето поради лошо управување со цврст отпад во долината на Дрина и акумулација на 

постојниот отпад на езерото Бајина Башта; како резултат на општиот недостаток на 

свест за животната средина и собирање на отпадот што не е добро организирана во некои делови 

од регионот (оддалечените села, нови туристички населби) отстранувањето на отпадот, понекогаш 

нелегално, создава проблем и претставува закана за квалитетот на водата и почвата“. 

Заедничкото управување на заштитеното прекуграничното подрачје треба (да  воспостави), 

според тоа,  начин за менаџирање на плутачкиот отпад, со цел да се спречи влошувањето на 

екосистемите зависни од реката Дрина. За жал, предлогот за формирање на прекугранично 

заштитено подрачје уште  се нема случено. 

Речните екосистеми се под влијание на плутачки отпадоци. Во Дрина најважните видови се 

должат на генетски чисто население  од семејството Salmonidae со дунав лосос (Hucho hucho) и 

кафеава пастрмка (Salmo trutta). Лососот на Дунав е ендемичен вид на Дунавскиот слив и загрозен 

вид риба во многу земји. Рибите во целина, но, исто така, и на ендемични видови во реката 

Дрина, се загрозени од постојниот отпад и струготини од дрво, (кои се фрлени од пилани што се 

наоѓаат во сливот), кои влегуваат во жабрите на рибите. 

Рибарството развиено во акумулациите ХЦ, исто така, се загрозени од плутачки отпадоци. 600 

тони риба годишно се произведува во рибници на Бајина Башта, но нивната продуктивност може 

да е уште поголема, во отсуство на постојниот отпад.  

                                                            

15 Проектот беше финансиран од страна на Министерството за надворешни работи на Финска и 

имплементиран од страна на IUCN (Меѓународната унија за заштита на природата) - IUCN Регионална 

канцеларија за Пан-Европа и на програмата на IUCN Канцеларијата за Југоисточна Европа, во партнерство со 

Светскиот фонд на Канцеларијата за природата, медитеранската програма и организација за развој СНВ-

Холандија. 



3.3.4 Економски влијанија 

Плутачките отпадоци можи да предизвикаат сериозни економски загуби на различни сектори и 

органи. Меѓу повеќето сериозно погодени се хидроцентралите во сливот на реката Дрина. 

Економските трошоци се изгубени бенефиции за општеството (благосостојбен ефект). 

Анализирани се следните економски влијанија: 

o Трошоци за чистење на дивите депонии - потеклото на постојниот отпад (активности за 

превенција); 

o Трошоци за чистење на плутачки отпадоци од резервоари на ХЦ и изгубени приходи од 

производство на електрична енергија. 

Овие трошоци може да биде тешко да се проценат, во отсуство на соодветни записи. Процената 

на овие трошоци ќе треба да развива организиран пристап за следење во регионално ниво и во 

иднина.  

3.3.4.1 Трошоци за чистење на дивите депонии 

Пописот на дивите депонии во Тара - Дрина - Сава пилот-регионот не е комплетен во моментов, 

сепак, процените направени за целите на овој Извештај за оцена на влијанието покажуваат дека 

околу 99.363 тони отпад не се собираат и да може да заврши на дивите депонии. Под 

претпоставка дека единична цена од 50 евра/тон за собирање, транспорт и депонирање на 

регионални санитарни депонии, годишните трошоци за чистење на дивите депонии се 

проценуваат на околу 5 милиони евра.  

Табела бр. 7. Трошоци за расчистување на дивите депонии 

Не собираниот отпад (тони / 

годишно) 

Единична цена за 

исчистување (евра / тон) 

Вкупни трошоци за 

исчистување (евра / годишно) 

99.363  50  4.968.150  

3.3.4.3 Трошоци за чистење на плутачки отпадоци на резервоари и изгубени приходи од 

електрична енергија 

Реката Дрина има значаен потенцијал за производство на хидроенергија: има 4 хидроцентрали 

(ХЕЦ): Потрес (реката Лим), Вишеград, Бајина Башта и Зворник (реката Дрина) во пилот-регионот  

(слика бр. 36.). 

 



 

  

Слика бр. 36.  Локации на хидроцентрали на реките Лим и Дрина  

Плутачки отпадоци се исчистуваат од општинските нестандардни депонии и диви депонии и се 

транспортираат преку протокот на реката во акумулациите каде што се акумулира во значителни 

количини. Претходните студии16 покажуваат дека секоја година повеќе од 100.000 м 3 на органски 

и ПВЦ отпад завршува во реката Лим, што е приближно 30 % од отпадот што потекнува од извори 

на земјата. Други извори17 наведуваат дека во Вишеград ХЦ, преку реката Дрина и нејзините 

притоки, завршува околу 60.000м3 отпад годишно. Над 70 % од плутачките отпадоци на 

Вишеградската ХЦ потекнуваат од реката Лим во 2010 година по потопот.  

Значителен износ на плутачки отпадоци е акумулиран над решетките; што предизвикува 

намалување на приливот на вода и го спречува производството на електричната енергија. 

Дополнителен проблем е формирање на колонии од школки во решетките поради зголемената 

концентрација на органска маса од комуналниот отпад. Инвазијата на колонии од школки, исто 

така, ги затнува решетките: нуркачи кои ги чистеле решетките рачно, забележале дека до 80 % од 

                                                            

16 ICPDR (ref: http://www.icpdr.org/главна/публикација/Река-Дрина-проблеми со-отпадоците ), 2008 година. 

17 http://www.zelenaneretva.ba/ecology/article/?id=9 

http://www.icpdr.org/main/publications/drina-rivers-floating-problem
http://www.zelenaneretva.ba/ecology/article/?id=9


решетките биле покриени. Тоа го намалува приливот на вода и производство на електричната 

енергија. Оттука, плутачките одпадоци ја нарушуваат работата на моторите и машините на 

хидроцентралите, предизвикувајќи значителни трошоци за поправки и чистење. 

 

На пример, во периодот јули - август 2010 година нивото на акумулацијата за Бајина Башта беше 

намален за да се овозможи рехабилитација на греда, која беше оштетена од постојниот отпад. 

Производството на електрична енергија беше прекината два месеца. За време на ремонтот, разни 

отпадоци беа чистени од дното на акумулацијата; дури, беше изваден и еден потонат брод18 . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Слика бр. 37. Бродот изваден од дното на Акумулацијата Бајина Башта за време на ремонт на 

агрегатите на браната 
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За време на ремонтот на ХЦ Потерс во 2011 година, големо количество на плутачки отпадоци 

влезе во акумулацијата Вишеград за време на туристичката сезона; туристите се жалеа поради 

нарушениот пејзаж и чистотата на водата за капење од Акумулацијата Вишеград. Туристичката 

организација на Вишеград, во рамките на проектот за прекугранична соработка, набави два брода 

(30.000 евра) за чистење на отпадоци од акумулацијата. Овие не се во употреба, затоа што ХЦ 

Вишеград не успеа да склучи соодветен договор со Туристичката организација.  За отстранување 

на плутачки отпадоци, ХЦ Вишеград троши 200.000 евра. Рибарите, предводени од Здружението 

„Дринска Језера“, се организираат сами и ги чистат депониите покрај брегот на реката. 

Во вишеградските ХЦ властите поставија апарат за прочистување/греда во сливницата на Лим 

(Сетихово) во 2014 година за да се спречи приливот на плутачки отпадоци во акумулацијата. 

Имаше обид да се инсталира сличен апарат за прочистување на друго место за да се спречи 

приливот на отпадоци од реката Пива (Горажде), но локалното население на Ново Горажде се 

противи, и идејата беше отфрлена. Властите на ХЦ Бајина Башта известија19 дека по инсталацијата 

на апаратот за прочистување отпадоци во Вишеград ХЦ милиони српски динари биле штедени 

како резултат на избегнување на чистење на плутачките отпадоци што потекнуваат од течението 

Вишеградска Акумулација. 

Во прилог на инсталацијата на апаратот за прочистување отпадоци, раководството на ХЦ 

инвестираа во изградба на портал дигалки со граби и специјални бродови снабдени со граби 

(слика бр. 33-41).    

 

 

Слика бр. 38. Инсталирана опрема за чистење на постојниот отпад во Акумулацијата Потерс 

(реката Лим) 

 

                                                            

19 https://www.youtube.com/watch?v=5kKuk_s6qvY 

https://www.youtube.com/watch?v=5kKuk_s6qvY


  

Слика бр. 39. Портал кран 

 

 

 

Слика бр. 40.Грабител 

 

 

 

 

 

 



 
Слика бр. 41. Чистење на плутачки отпадоци во Акумулацијата Бајина Башта 

    

  

  

  

 Слика бр. 42. Брод за чистење 

отпадоци 

  

 

  

  

  

  

  



  

  

  

 Слика бр. 43. Плутачки отпадоци во близина на браната 

  

 

 

  

Слика бр. 44. Инсталација за чистење на отпадоци 

Акумулација Зворник 

 



 

Слика бр. 45. Апарат за чистење на отпад  

 

 

 

Слика бр. 46. Грабител 

 

 

 

Инвестициски трошоци за опремата за чистење не се откриени досега. Очигледно е дека, сепак, 

властите на електрична енергија потрошиле значителни финансиски средства за да се справат со 

променливите проблеми на плутачки отпадоци: континуирано чистење на плутачки отпадоци, 

како и намалување на производството на електрична енергија поради затнување на носачи и 

намалување на протокот на вода низ турбините. 

Чистењето на плутачките отпадоци во акумулацијата се врши секој ден со брод и две лица; Покрај 

тоа, грабителите ги повлекуваат отпадоците во предниот дел на браните. Годишните трошоци на 

сите 4 хидроцентрали (Потерс, Вишеград, Бајина Башта и Зворник) се во опсег од 400.000 евра. 

Ова ги опфаќа платите на луѓето кои се вклучени во чистење, електрична енергија и одржување на 

грабителите, кранот и горивото за брод што работат на акумулацијата на Баина Башта.  



  

  

Слика бр. 47. Чистење на плутачки отпадоци 

Во 2014 година на Јавното претпријатие „Електроприведа на Србија ги ангажираше „Текон-техно-

консалтинг“ ООД и „Деконта“ ДОО од Белград да се развие „Техно-економска анализа на 

управување со плутачкиот отпад во Дрина - Лим хидроенергетските централи“. Студијата има за 

цел да ги процени финансиските загуби предизвикани од плутачките отпадоци, како и за 

инвестиција и оперативни трошоци за подобрен систем за чистење на плутачки отпадоци.  

Методот што се користи во студијата за да се проценат загубите на електрична енергија работи со 

претпоставката дека од 0,25 до 1,5 % од годишното производство на електрична енергија или од 1 

до 3,5 % од инсталираната моќност се губи како резултат на оштетувањата на машинеријата за 

електрична енергија. Поради намалениот проток, се јавуваат дополнителни загуби. Анализите се 

спроведени за проектот ХЦ Зворник (табела бр. 8.).  

Табела бр. 8. Финансиски загуби на ХЦ Зворник поврзани со намалување на производството на 

електрична енергија поради плутачки отпадоци 

Производство 

на 

електрична 

енергија во 

2013 година 

(kWh) 

Коефициент на проценета загуба 

0,25 %  0,50 %  0,75 %  1,00 %  1,25 %  1,50 %  

523.000.000  1.307.500  2.615.000  3.922.500  5.230.000  6.537.500  7.845.000  



Цената на 

електричната 

енергија 

(EUR/kWh)  

0,0442  0,0442  0,0442  0,0442  0,0442  0,0442  

Финансиски 

загуби (евра) 
57.974  115.948  173.922  231.898  286.872  347.846  

       

Дополнителни 18.000 евра се губат како резултат на намалување на протокот, така што вкупната 

загуба на Зворник ХЦ е во опсег од 366.000 евра годишно.  

Табела бр.9.  Финансиски загуби на ХЦ Бајина Башта поврзани со намалување на 

производството на електрична енергија поради плутачки отпад 

Производство 

на 

електрична 

енергија во 

2013 година 

(kWh) 

Коефициент на проценета загуба 

0,25 %  0,50 %  0.01  1,00 %  0.01  1,50 %  

1685000000  4.212.500  8.425.000  12.637.500  16.850.000  21.062.500  25.275.000  

Цената на 

електричната 

енергија 

(евра/kWh)  

0,0442  0,0442  0,0442  0,0442  0,0442  0,0442  

Финансиски 

загуби (евра) 
186.782  373.564  

560.346  747.128  933.910  1.120.692  

       

 Во Бајина Башта ХЦ загубите се уште поголеми: претпоставувајќи 1,5 % загуба на производство на 

електрична енергија, финансиската загуба се проценува на 1.120.700 евра годишно. Додавање на 

загуба предизвикана од намалување на протокот на 39.358 евра, вкупната загуба е во опсег од 

1.160.000 евра на годишно ниво. 

 Потерс ХЦ акумулацијата протокот бил намален во 1980, 1988, 1992 и 1999 година за да се 

овозможи поправка на носачи оштетени од страна на плутачкиот отпад. Овие активности 

обезбедија одржување на минимум биолошки проток на реката по браната, што резултираше со 

намалување на популациите на риби во деловите низводно. По инсталацијата на порталниот кран 

и грабител, во акумулацијата не беше намален протокот, но, сепак, имаше загуби.  

  



Табела бр. 10. Финансиски загуби на ХЦ Потерс поврзани со намалување на производството на 

електрична енергија поради плутачки отпад 

Производство 

на 

електрична 

енергија во 

2013 година 

(kWh) 

Коефициент на проценета загуба 

0,25 %  0,50 %  0.01  1,00 %  0.01  1,50 %  

241.000.000  602.500  1.205.000  1.807.500  2,410,000  3.012.500  3.615.000  

Цената на 

електричната 

енергија 

(евра/kWh) 

0,0442  0,0442  0,0442  0,0442  0,0442  0,0442 

Финансиски 

загуби (евра) 26.714  53.430  80.144  106.860  133.574  160.290  

       

Загубите како резултат на намалување на протокот се проценуваат на 9558 евра со што вкупната 

максимална годишна загуба се проценува на околу 170.000 евра годишно. 

 Според тоа вкупните годишни финансиски загуби кои настануваат во ХЦ-те во пилот-региони како 

резултат на намалување на производството на енергија и вода во турбините е околу 1.700.000 

евра; собирање на износот потрошен за чистење, од 400.000 евра, доаѓаме до вкупната годишна 

загуба од 2.100.000 евра. 

 

3.3.4.5 Изгубени приходи поради невраќање на туристи 

Економијата на пилот-регионот првенствено се заснова на богатството на природни ресурси. 

Природните ресурси и нивната разноликост имаат влијание врз развојот на собирање на лековити 

растенија, туризмот, и ловот во прочуеното ловиште Сушица (општина Сребреница). Туризмот 

значително подобро се развива во Србија, додека во БиХ, туризмот има одлични но 

нереализирани потенцијали. Транзитниот туризам е важен за пилот-општините во Црна Гора. 

Според главниот план за туризам во Тара, ресурсите (зачуваните планински подрачја, слатководни 

ресурси, итн.) во оваа област може да се користат за развој на повеќе видови на туризам: зимски и 

летен одмор, рурален туризам, бизнис-туризам, кратки одмори, подобрување на здравјето и 

рехабилитација, турнеи.  

Важни туристички објекти на Тара се наоѓаат во воениот комплекс Тара и детскиот комплекс на 

кампови во Митровац. Регионот, исто така, е домаќин на некои од познатите етносела како 

Терзичка Авлија во Злакуша, Лазареви Конаци во Качер, Врхополје во Љубовија, Стари Брод во 

Вишеград, Калушици во Плевља итн. Специфичен комплекс на етносело во Мечавник/Дрвенград и 

Шагран во Мокра Гора, итн  



  

Изграден со слична идеја како Дрвенград, регионот на Дрина-Taрa располага со Андричград 

(Камениот град, кој се наоѓа во Вишеград) посветен на познатиот писател и нобеловец Иво 

Андриќ. Овој град е единствен музеј под отворено небо со активни институции како театар, 

институт или кино. 

Исто така, постои значителен туристичка понуда поврзана со здравствено во регионот, со бањи и 

центри за рехабилитација (центар за рехабилитација Читога Златибор, Бањата Прибој, Вишеград 

Бањата, Губер Бањата, итн). Бањата Ковиљача е популарна туристичка локација која се наоѓа во 

Општина Лозница од страната на реката Дрина. 

Туризмот и природните ресурси се основа на економијата на општина Чајетина. Општината го има 

познатиот туристички центар на планината Златибор со 12 хотели, 29 ресторани, 4 туристички 

агенции и други туристички објекти (според Туристичкиот одбор на Златибор {1). 

 Дрина регата е централен туристички и рекреативен настан на реката Дрина. Таа е организирана 

во чест на дрвените греди на Дрина. Регатата е најпосетуван настан во Западна Србија и 

централниот летен настан во вода, во регионот. Првиот ден, се одвива натпревар во пливање и 

натпревар во подготовка на рибја чорба во близина на малата река на пештерата Врело во 

Перучац. Следниот ден се одвива Регата натпреварот од Перучац до Бајина Башта. Третиот ден е 

резервиран за голем настан и забавно - рекреативни игри по течението на реката, која вклучува 

стотици екипажи со бродови, навивачки екипи, плутачки шанкови, музички сплавови, скара и 

други интересни работи карактеристични за локалното население20. 

Дивите депонии и плутачките отпадоци можат да бидат штетни за развојот на туризмот, ако не се 

преземаат соодветни мерки. Во текот на теренските истражувања, програмерите на „техно- 

економска анализа на постојното управување со отпадот во хидроцентралите Дрина-Лим“" 

интервјуирани се 10 туристи (5 Англичани и 5 Италијанци) кои патувале во подрачјето на Дрина: 

тие изјавија дека природата и пејзажот се фантастични, но плутачкиот отпадот ја расипува 

глетката и ги спречува да се враќаат. Интересно е да се забележи дека 10 од 10 интервјуирани 

лица кои одговорија на сличен начин го покажува незадоволството од сегашната практика на 

управување со отпадот и дивите депонии. 

Податоците за туризмот (пристигнувања и ноќевања) за Бањата Ковиљача, Тара и Златибор 

(Србија), како и Бјело Поље и Плевља ги даваат следниве информации: 

  

  

  

  

                                                            

20 https://www.youtube.com/watch?v=5kKuk_s6qvY 

https://en.wikipedia.org/wiki/Loznica
https://en.wikipedia.org/wiki/Drina_river
https://www.youtube.com/watch?v=5kKuk_s6qvY


  

Табела бр. 11. Пристигнувања и ноќевања во некои туристички локации во пилот-регионот 

(ноември 2014 - ноември 2015 година) 21 

Пилот- 

општина 

Туристичка 

локација 

Пристигнувања 2014 Ноќевања 2014 

Домашни Меѓународни Домашни Меѓународни  

Лозница  
Ковиљача 

бања  
10.706  3.500  77.542  18.142  

Бајина Башта  Тара  51.821  4748  200.260  11.658  

Чајетина  Златибор  106.039  31.594  427.577  94.531  

Бијело Поље 
22 

/ 
1.824  2.369  2.751  4918  

Плевља23 / 1854  2094  7818  5136  

      

  

Просекот на престој на домашните туристи во бањата Ковиљача за анализираниот период беше 7, 

и за странски туристи 5 дена; просекот на престој на домашни и странски туристи во Тара и 

Златибор во истиот период беше од 2,5 до 4 дена. Претпоставувајќи дека еден просечен турист 

троши 100 евра на ден, приходите од странски туристи во овие пилот-општини за анализираниот 

период изнесуваат 12.433.100 евра. 

Просечниот престој на туристи во Бјело Поље за анализираниот период изнесува 1,5 за 

домашните и за странските туристи 2 дена; под претпоставка дека еден просечен турист троши 

100 евра на ден, приходите од странски туристи во Бјело Поље биле 491.800 евра.  

Просечниот престој на домашните туристи во Плевља во анализираниот период изнесува 4,2 и 2,5 

дена за странски туристи; под претпоставка дека еден просечен турист троши 100 евра на ден, 

приходите од странски туристи во Плевља биле 513.600 евра.  

  

                                                            

21 http://seerural.org/wp-content/uploads/2014/11/1.-Генерална-Брошура_Дрина-Тара.pdf 

22 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=180 

23 

http://www.monstat.org/userfiles/file/turizam/dolasci%20i%20nocenja%202014/godisnja/Turizam%20u%20Crnoj

%20Gori%20-%202014.pdf 

http://seerural.org/wp-content/uploads/2014/11/1.-General-brochure_Drina-Tara.pdf
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=180
http://www.monstat.org/userfiles/file/turizam/dolasci%20i%20nocenja%202014/godisnja/Turizam%20u%20Crnoj%20Gori%20-%202014.pdf
http://www.monstat.org/userfiles/file/turizam/dolasci%20i%20nocenja%202014/godisnja/Turizam%20u%20Crnoj%20Gori%20-%202014.pdf


Не сме во можност да го утврдиме процентот на туристите кои не се враќаат, во отсуство на 

сеопфатна анкета. Со цел да се добие информација во однос на загубата на приходите од 

туризмот, процентот на 2,5 % на туристите кои не се враќаат, е формиран врз основа на 

истражувањето спроведено во Црна Гора. Имено, информации од туристите, собира бирото за 

туризам, пример жалби од туристи, а во 2014 година 2,5 % од вкупниот број примени повици се 

поврзани со чистотата на плажите и дивите депонии. Резултатот од податоците, е следен: 

  

Табела бр. 12. Загуба на приходите од туризмот 

Пилот- 

општина 

Туристичка 

локација 

Ноќевања (2014) Туристички 

трошоци (евра / 

2014) 

Губење од не- 

враќање на 

туристите (2,5 %) 

(евра) 

Домашни Меѓународни 

Лозница 
Бања 

Ковиљача 
77.542 18.142 6.697.880 167.447 

Бајина Башта Тара 200.260 11.658 14.834.260 370.857 

Чајетина Златибор 427.577 94.531 36.547.560 913.689 

Бјело Поље / 2.751 4918 536.830 13.421 

Плевља / 7818 5136 906.780 22.670 

Вкупно 

ноќевања 
  715.948 134.385 59.523.310 1.488.083 

      

  

Негативните перцепции од анкетираните меѓународни туристички посетители кои можеби се 

однесуваат на плутачки отпадоци, може да биде причина за губење на повеќе од еден милион 

евра годишно.  

1.1 3.6     Општини кои ги предизвикуваат проблемите и општини кои ги трпат 

последиците 

 

Ако зборуваме за потеклото, патеките на отпадот или загадувањето кое се движи од една до друга 
државна граница, неопходно е да ги потенцираме односите помеѓу оние општини кои го 
предизвикуваат проблемите и општините кои ги трпат последиците.  
 
Општините кои ги предизвикуваат проблемите го создаваат плутачкиот отпад и/или загадувањето, 
поради несоодветното управување со отпадот и поради дивото фрлање на отпад во оние подрачја 
кои се подложни на поплави.   
  



Општините кои ги трпат последиците се оние кои го примаат (несаканиот) плутачки отпад и/или 
загадувањето. Тие имаат дополнителни трошоци за нивно расчистување и отстранување – кои не 
можат да ги вратат од надоместоците кои ги наплаќаат од корисниците, па поради тоа се 
соочуваат со значителни финансиски загуби. 
 

Поради специфичниот карактер на пилот-регионот, големи приемници кои се погодени од 

плутачки отпадоци се ХЕ Потпец, Вишеград, Бајина Башта и Зворник. Постојат непогодени 

општини, каде плутачки отпадоци се собираат во соодветни резервоари.  

Затоа, сегментација на пилот-регионот, како и  локациите на акумулациите - Потпец (реката Лим), 

Вишеград, Бајина Башта и Зворник (реката Дрина) треба да се врши на начин што акумулацијата ќе 

игра улога на бариера и ќе се подели сливот на потсливови. Оттука и плутачките отпадоци 

измиени од дивите депонии и нестандардните депонии во општините кои се наоѓаат спротиводно 

во соодветни резервоари имаат негативно влијание врз производството на електрична енергија и 

предизвикуваат големи трошоци за расчистување и нивно отстранување. Во овој поглед, најмногу 

погоден сектор е производството на енергија. 

По последната акумулација- Зворник, постојниот отпад продолжува да се транспортира до реката 

Сава и на крајот во Дунав.  

Во табела бр. 10., претставена е сегментација на сливот на реката Дрина и потенцијалниот 

придонес на општините, до акумулацијата на постојните плутачки отпадоци во резервоари и 

транспорт на отпадоците од последниот резервоар до поширокиот дел на сливот на реката Сава. 

Се претпоставува дека 30 % од вкупните количества на несобран отпад можат да влезат во реките 

како плутачки отпад.  

  

Табела бр. 13. Потенцијалниот придонес на пилот-општини за акумулација на плутачки 

отпадоци во акумулациите Потпец, Вишеград, Бајина Башта и Зворник, како и за транспорт 

на плутачки отпадоци до поширокиот дел од сливот на реката Сава 

Пилот-општина 
Несобиран отпад (тони / 

годишно) 

Плутачки отпадоци (30 

% од несобраниот 

отпад) 

Бијело Поље  8.827 2,648,1 

Плевља 2.468 740,4 

Пријепоље 1.912 573,6 

Акумулација Потпец  11.295 3,388,5 

Прибој 547 164,1 

Рудо 403 120,9 

Горажде 1.653 495,9 



Вишеград  913 273,9 

Акумулација Вишеград  3.516 1,054,8 

Чајетина 257 77,1 

Ужице24 7.301 2,190,3 

Бајина Башта 3.990 1,197 

Акумулација Бајина Башта  11.548 3,464,4 

Сребреница 1.190 357 

Миличи 1.095 328,5 

Братунац 3.099 929,7 

Љубовија  2.448 734,4 

Крупањ 2.565 769,5 

Мали Зворник 1.764 529,2 

Зворник 4.315 1,294,5 

Резервоар Зворник  16.476 4,942,8 

Лозница 14.572 4,271 

Угљевик 2.129 638,7 

Лопаре 3.169 950,7 

Шабац 11.788 3,536,4 

Богатич 6.438 1,931,4 

Бјелјина 9.398 2,819,4 

Сремска Митровица 7.122 2,136,6 

Реката Сава 54.616 16,384,8 
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Во табелата бр. 10. погоре не се опфатени сите општини во Тара - Дрина - Сава сливното подрачје 

кои, исто така, придонесуваат кон создавање на постојниот отпад. По исклучок, во податоците 

подолу, е прикажан релативниот придонес на пилот-општините за акумулација на плутачки 

отпадоци во секоја акумулација во анализираното сливно  подрачје. 

  

 

Графикон бр. 48. Придонес на пилот-општините за производство на плутачкиот отпад во 

Акумулацијата Потпец  

Може да се види дека Општина Бијело Поље е генератор на повеќе плутачки отпад од општините 

Плевља и Пријепоље. 

  

 

Графикон бр. 49. Придонес на пилот-општините за производство на плутачкиот отпад во 

Акумулацијата Вишеград  

  



Плутачкиот отпад во Акумулацијата Вишеград е со потекло, главно, од општина Горажде.  

  

 

Графикон бр. 50. Придонес на пилот-општини за производство на постојниот отпад во 

Акумулацијата Бајина Башта  

Иако Општина Ужице работи на регионална санитарна депонија, постои отпад во руралните 

заедници кој не се собира и кој може да навлезе во сливот на реките. Општина Ужице, сепак, 

придонесува за постоење на плутачки отпадоци во сливот на реката Морава.  Според тоа, 

најголем придонесувач во создавањето на плутачки отпадоци во акумулацијата на Бајина Башта е 

Општина Бајина Башта.  

  

 

Графикон бр. 51. Придонес на пилот-општините за производство на постојниот отпад во 

Акумулацијата Зворник  



Зворник, но, исто така, Братунац, Крупањ и Љубовија, најмногу придонесуваат кон создавање на 

плутачки отпадоци во Акумулацијата Зворник. 

  

 

Графикон бр. 52. Придонес на пилот-општините за производство на постојниот отпад во 

реката Сава 

Лозница, Шабац и Бјелјина придонесуваат најмногу во создавањето на постојниот отпад во 

долниот дел на реката Дрина и реката Сава по сливот.  

Влијанието на испуштените отпади е значителен кога се гледа во вкупното загадување на реката 

Дрина, и овој проблем мора да се реши итно земајќи ги предвид економските, социјалните и 

културните состојби. За да се реши проблемот со отпадот на Дрина на одржлив начин, потребно е 

да се синхронизираат напорите на национално и меѓународно ниво, бидејќи прекуграничните 

водни ресурси и нивното зачувување, заштита и одржливо користење се од голема важност за 

сите земји. 

  

4          Заклучоци 

  

Проблемот со морските/плутачки отпадоци очигледно зазема меѓународни димензии. Тоа влијае 

на поморските и речните средини, надвор од надлежноста на пилот-општините, земјите и 

регионите. Извори на морските/плутачки отпадоци, се проширени низ територијата на пилот- 

општините; под влијание на различни фактори (ветер, поплава, прилив, морски струи, итн.) 

отпадоците влегуваат во реката или морето и се транспортираат на големи растојанија. 

  

 



Рамка 1. Животен циклус на морските/плутачки отпадоци 

Комплицираната природа на распределбата на морските/плутачки отпадоци во животната 

средина, повикува на јасен и дефиниран пристап за карактеризирање и оценување на 

проблемот. Морски отпадоци/плутачки отпадоци влегува во морето/река/акумулациите, низ 

многу патишта и нееднаквоста во распределбата на отпадоци и просторната и временската 

варијабилност во реките го зголемуваат нивниот комплексен животен циклус (Рајан et al., 2009, 

Кол et al., 2011, Дојл et al., 2011) 

  

Пристапот на целиот циклус спроведуван во овој документ, има за цел да ги следи 

морските/плутачки отпадоци од изворот, нивниот пат до крајната дестинација. Сепак, наоѓањето 

на употребливи податоци за влијанието и количините на морскиот отпад останува предизвик. 

Систематски научни истражувања, во однос на морски отпадоци во пилот-региони се релативно 

ретки. Ова го прави мерењето на влијанието многу тешко. Без оглед на тоа, се обидовме да ги 

карактеризираме и секогаш кога е можно да се измери влијанието според податоците и 

литературата на засегнатите страни, која се смета за чекор напред во разбирањето на  проблемот 

со морските/плутачките отпадоци. 

Некои општини, кои се најмногу погодени од отпадок, немаат контрола над производството или 

отстранување на тој отпадок на местото на изворот. Исто така, во отсуство на координиран 

пристап, напорите на некои општини да се намали внесувањето или отстранување на отпадоци, 

може да биде нарушена од недостатокот на дејствување на другите. Затоа, потребен е  отворен, 

конструктивен и прогресивен дијалог за контроверзни теми, за да се идентификуваат заедничките 

визии и можните решенија за морскиот отпад/плутачките отпадоци.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Анекс 1 

  

Шаблон прашалниците користени за собирање на податоци 

 

Прашалник 1 

Држава 

Кои документи постојат за 
насочување на 
управувањето со отпадот во 
државата? 

Назив на 
документот/ 

содржина, итн. 
Датум на објавување 

Очекуван датум на 
ревидирање 

Забелешки 

        

Кои се клучните закони кои 
го регулираат отпадот? 

Управување со 
отпадот 

Посебни видови на 
отпад 

Третирање и 
одлагање на 

отпадот 
Други 

        

Кои се главните институции 
инволвирани во 
управувањето со отпадот, 
опишете ги нивните улоги и 
надлежности? 

Државата Регионалните власти Локалните власти 

Комунални 
претпријатија за 
отпад (јавни или 

приватни) 

        

Цели за рециклирање 
Отпад од пакување Органски отпад 

      

Дали има традиционални приходи за локалните власти од управувањето со отпадот? 
Да/ Не 

  

Дали оној кој ги создава посебните видови на отпад има определена одговорност? 
Да/ Не 

  

Дали има данок за депонии? 
Да/ Не 

  

Локални регулативи (на пример: Одлуки за комунален ред, Уредби за јавна чистота, итн.) 
Да/ Не 

 

  

Општина   

Население    
Економски активности   

Создавање на отпад по глава на жител (дневно и годишно)   

Состав на отпадот (%)   

Органски   

Хартија 
 

Пластика 
 

Стакло 
 

Метал 
 

Други 
 

  

Јавно претпријатие (име) 
 

Дали населението плаќа надоместок за управување со отпадот?  



Метод на наплата:                                                    
 паушал;                                                                
 според зачестеноста на услугата;                                              
 според количеството на отпадот (контејнер); 

 

Ефикасност на наплата (%)  

Поврат на трошоците 
Да/ Не 

 

Дали има приватен оператор за управување со отпадот? 
Да/ Не 

 

Стапки на собирање на отпадот (опфат со услугата) (%)  

Општина  

Име на депониите кои не ги задоволуваат стандардите, диви депонии  

Површина (m2)  

Потекло на отпадот (населени места, индустрија, здравствени објекти, итн.)  

Типично функционирање на депониите (на пример: набивање, секојдневен опфат)  
Типични технички мерки кои се применуваат (запечатување на дното, одведување на исцедокот, 
екстракција на гасот од депонијата и сл.) 

 

Веројатност од прекугранично влијание (висока, средна, ниска)  

  

Општина   

Патеки (реки, канали, канализација, олуци, резервоари, водни површини, морски 

струи, атмосферата итн.) 
  

Миграциски пренос (ветер, врнежи/поплави, ерозија)    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Прашалник 2 

  

ПРАШАЛНИК ЗА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ______ 

ВО ОПШТИНАТА ____________ _______________ 

 

1. Од кои населени места собирате? 

 

2. Од кои населени места не собирате отпад? 

 

3. Колку често го собирате отпадот во повеќето населени места? 

а. Еднаш неделно 

б. Двапати неделно 

в. Секој ден 

г. Друго (наведи) 

 

4. Дали зачестеноста на собирањето е доволна? 

а. Да 

б. Не 

 

5. Кои контејнери се користат за собирање на отпадот? 

 

Волумен на контејнерите Вкупен број 

90 л  

120 л  

240 л  

1100 л  

5,7, 9 м3  

Други   

 

6. Дали ви требаат дополнителни контејнери? 

а. Да 

б. Не 

 

7. Какви возила користите за собирање на отпадот? 

 

 

 



Возило Вкупен број/волумен 

Трактор со приколка  

Возила за компактирање  

Возила со ротопреса  

Скипери  

Други (мало возило Piaggo 

за пешачки подрачја) 

 

 

 

8. Дали ви требаат дополнителни возила? 

a. Да   

b. Не 

 

9. Дали се одвојува отпадот на самиот извор? 

a. Да 

b. Не 

 

10. Кои материјали за рециклирање ги собирате? 

a. Пластика 

b. Хартија  

c. Лименки  

d. Друго 

 

11. Дали ги продавате собраните материјали за рециклирање: 

a. На приватни фирми во државата? 

b. На приватни фирми во странство? 

 

12. Каде се одлага отпадот? Колкаво е растојанието од местото на собирање до местото на 

одлагање? 

 

13. Каков е составот на одложениот отпад (на пример: од домаќинства, индустриски, 

градежен шут, од здравствени институции, итн.)?  

 

14. Дали постои евентуална можност некој опасен отпад да е помешан со неопасен отпад? 

Дали опасниот отпад од домаќинствата е во мали количини. 

15. Дали депонијата е оградена? 

a. Да 

b. Не 

 

16. Дали депонијата се наоѓа во близина на река или канал? 

a. Да 



b. Не 

 

17. Дали вршите компактирање на отпадот и секојдневно собирање? 

a. Да 

b. Не 

 

18. Дали на депонијата се врши одведување на исцедокот и собирање на гасот од депонијата? 

a. Да 

b. Не 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ПРОЦЕНКА

на прекуграничните 
несакани еколошки и 
економски влијанија 

во регионот 
на Шара



 

Содржина  
 

Извршно резиме ....................................................................................................................................... 4 

1. Основни информации ..................................................................................................................... 7 

1 Општи и конкретни цели ................................................................................................................. 7 

2 Пилот регион Шара .......................................................................................................................... 8 

3 Проценка на еколошкото и економско влијание на плутачките отпадоци во пилот 

регионот Шара ........................................................................................................................................ 11 

3.1 Плутачки отпадоци во сливовите на прекуграничните реки во пилот регионот ................ 11 

3.2 Метод за проценка на еколошкото и економско влијание ................................................... 12 

3.3 Процес на правење проценка на еколошкото и економското влијание ............................. 15 

3.4 Извори на плутачки отпадоци во пилот општините во пилот регионот Шара .................... 15 

3.4.1 Создавање на отпадот ...................................................................................................... 16 

3.4.2 Собирање на отпадот ........................................................................................................ 17 

3.4.3 Одлагање на отпадот и критични точки .......................................................................... 21 

3.4.4 Рециклирање ..................................................................................................................... 28 

3.2.1         Патишта на плутачките отпадоци .................................................................................... 29 

3.5 Проценка на еколошкото и економското влијание ............................................................... 31 

3.4.1 Еколошки влијанија .................................................................................................................. 32 

3.3.4 Економски влијанија ................................................................................................................ 35 

3.6 Општини кои ги предизвикуваат проблемите и општини кои ги трпат последиците ........ 39 

4 Заклучоци ......................................................................................................................................... 41 

 

Слики 

Слика 1 Албанија - пилот општина Кукс .................................................................................................... 8 

Слика 2 Косово* – пилот општини Драгаш, Призрен и Штрпце ............................................................. 8 

Слика 3 Македонија – пилот општини Теарце и Јегуновце ..................................................................... 8 

Слика 4 Географска местоположба на пилот општините по должината на Шарскиот регион.. 9 

Слика 5 Соодветен удел во големината на подрачјата на државите во пилот регионот ................... 10 

Слика 6 Соодветен удел во населението на државите во пилот регионот .......................................... 10 

Слика 7 Потекло, патишта и потонувања на плутачките отпадоци ...................................................... 12 

Слика 8 Метод за проценка на еколошкото и економското влијание ................................................. 14 

Слика 9 Придонес на пилот општините во вкупното создавање на отпад – тони/ годишно ............. 17 

Слика 10 Придонес на пилот државите во вкупното создавање на отпад – тони/ годишно ............. 17 



Слика 11 Удел на државите во вкупното количество на отпад кое не е собрано во пилот регионот

 .................................................................................................................................................................... 20 

Слика 12 Удел на општините во вкупното количество на отпад кое не е собрано во пилот регионот

 .................................................................................................................................................................... 21 

Слика 13 Локации на општинските депонии кои не ги задоволуваат условите во Кукс и Драгаш и на 

санитарна та депонија во Призрен .......................................................................................................... 23 

Слика 14 Карта на диви депонии во Општината Кукс изготвена од Министерството за урбан развој 

на Албанија ................................................................................................................................................ 25 

Слика 15 Карта на диви депонии во општините Драгаш, Призрен и Штрпце ..................................... 25 

Слика 16 Диви депонии во Општината Кукс ........................................................................................... 25 

Слика 17 Диви депонии во Општината Драгаш ...................................................................................... 26 

Слика 18 Диви депонии во Општината Призрен ................................................................................. 26 

Слика 19 Диви депонии во Општината Штрпце ................................................................................. 26 

Слика 20 Диви депонии во Општината Теарце .................................................................................... 27 

Слика 21 Диви депонии во Општината Јегуновце ............................................................................... 27 

Слика 22 Слив на реката Црн Дрим ......................................................................................................... 30 

Слика 23 Подрачје на речниот слив на реката Лепенец на Косово* и во Македонија ...................... 31 

Слика 24 Заштитени подрачја и предложени заштитени подрачја во Општината Кукс ..................... 32 

Слика 25 Национален парк Шара на Косово* ......................................................................................... 33 

Слика 26 Предложени граници на Националниот парк Шар Планина во Македонија ...................... 34 

Слика 27 Локации на хидроцентралата Фиерзи на реката Дрим ......................................................... 36 

 
Табели 
Табела 1 Подрачје и население во пилот општините, како и во целиот пилот регион ........................ 9 

Табела 2 Создавање на отпад во пилот општините во пилот регионот Шара..................................... 16 

Табела 3 Оператори за управување со отпадот ..................................................................................... 18 

Табела 5 Надоместоци за корисниците во пилот општините ............................................................... 18 

Табела 6 Стапка на собирање на отпадот и количества на отпад кои не се собираат во пилот 

општините .................................................................................................................................................. 19 

Табела 6 Финансиски загуби на хидроцентралата Фиерзи поради намаленото производство на 

електрична енергија предизвикано од плутачките отпадоци .............................................................. 37 

Табела 7 Потенцијален придонес на општините во горните текови кон акумулирањето на 

плутачките отпадоци во акумулацијата Фиерзи и транспортирање на отпадоците од реката 

Лепенец до сливот на реката Вардар ...................................................................................................... 39 

 



Извршно резиме 
 
Плутачките отпадоци претставуваат сериозен проблем во загадувањето на Шарскиот 
регион, особено во Албанија, Косово* и Македонија. Значителните прекугранични 
еколошки и економски влијанија предизвикани од плутачките отпадоци во пилот регионот 
Шара, беа идентификувани во рамките на изготвувањето на Извештајот за проценка на 
еколошкото и економското влијание како: 
 

 Закана за живиот свет во реките (Бел Дрим и Лепенец) 

 Уништување на заштитените подрачја: река Гаши во Тропоја; Национален парк 
Валбона во Тропоја; над реката Бел Дрим кај Хас; Кораб - Коритник; закана за 
ендемичните видови на повисоките делови од Националниот парк Шара (200 
ендемски таксони) кај кои има ендемски реликти, ендемски видови и 
стеноендемити.  

 Проблеми со здравјето на луѓето во смисла на потенцијални повреди од остри 
предмети наталожени на дното на реките Бел Дрим и Лепенец, како и на езерото 
Фиерзи. 

 Економското влијание врз локалните заедници (зголемени трошоци за 
расчистување на плутачките отпадоци и акумулацијата Фиерзи и дивите депонии 
по крајбрежјата на реките), туризмот во областите како што се Валбона, 
Шиштавец, езерото Фиерзи и заштитеното подрачје Кораб - Коритник (загуба на 
приходи, лош публицитет), риболов (намалување на обемот) и загубени приходи 
од производството на струја на хидроцентралата Фиерзи поради блокада на 
турбините. 

 
Имајќи го предвид богатиот биодиверзитет и присуството на глобално засегнати видови, 
од една страна, и значителната закана од отпадоците врз овие популации од друга 
страна, значи, дека мерките за спречување на дивото фрлање на отпад се ургентни.  
 
Иако влијанијата врз животната средина не можат да се изразат со бројки поради немање 
информации, направени се одредени обиди за проценка на економските влијанија 
предизвикани од расчистувањето на плутачките отпадоци и на дивите депонии во пилот 
подрачјето. Проценките се дека секоја година се трошат 529.000 евра на чистење диви 
депонии и 73.886 евра годишно се губат поради намалено производство на електрична 
енергија од хидроцентралата Фиерзи.  
 
Пилот општините придонесуваат кон влијанијата врз животната средина пропорционално 
на количествата на плутачките отпадоци испуштени во водите. Некои општини се 
одговорни за создавањето на плутачкиот отпад и/ или загадување, поради неадекватниот 
начин на управување со отпадот, и делумно, поради дивото фрлање отпад во оние 
подрачја кои се подложни на поплави. Овие општини се сметаат за општини кои влијаат 
на ваквите случувања. Другите кои го примаат (несаканиот) плутачки отпад и/или 
загадување и кои треба да ги сносат трошоците (кои не можат да се вратат) за нивно 
чистење и одлагање, се сметаат за засегнати општини.  
 
___ 
 

*Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и Мислењето на ICJ за 
декларацијата за независност на Косово*. 

 



Поради специфичниот карактер на пилот регионот, најголем субјект засегнат од 
плутачките отпадоци е хидроцентралата Фиерзи, кај која доаѓа отпадот создаден од 
заедниците по горниот тек на реката – Драгаш и Призрен. Засегнатите општини по 
долниот тек на реката Лепенец, кој ги носи плутачките отпадоци од територијата на 
Општината Призрен и Штрпце, може понатаму да влијае на општините Чучер Сандево, 
Ѓорче Петров и Карпош (Македонија). Реката Лепенец има карактер на порој па поради 
тоа го поплавува низинското земјиште и нејзините притоки. Од овие причини, плутачкиот 
отпад може да остане на плодното земјоделско земјиште. Општините Теарце и Јегуновце 
исто така придонесуваат кон создавањето на плутачки отпадоци во реката Вардар. 
  
Табелата 3 подолу ја прикажува состојбата со општините кои го вршат влијанието и 
општините кои го трпат тоа влијание, како и потенцијалното влијание од заедниците по 
горниот речен тек врз акумулирањето на плутачки отпадоци во акумулацијата Фиерзи и 
транспортот на отпадоците од реката Лепенец до сливот на реката Вардар. Се 
претпоставува дека 30% од вкупното количество на отпад кое не е собрано би можело да 
влезе во реките како плутачки отпад.  
 
Табела. Потенцијален придонес (влијание) од пилот општините по горниот тек врз акумулирањето на плутачки 
отпадоци во акумулацијата Фиерзи, како и транспорт на плутачките отпадоци во поширокиот слив на реката 
Вардар 
 

Пилот општина 
Отпад кој не е собран 
(тони/ годишно) 

Плутачки отпад (30% од 
отпадот кој не е 
собран) 

Призрен  0 0 

Драгаш 2,780 834 

Кукс 6,070 1,821 

Акумулација Фиерзи 8,850 2655 

Призрен 0 0 

Штрпце 20 6 

Теарце 1,147 344.1 

Јегуновце 551 165.3 

Река Вардар 1,718 515.4 

 
Иако Општината Призрен неодамна воспостави организирани услуги за собирање на 
отпадот на целата нејзина територија, локалните власти информираат дека 15% од 
населението сè уште го фрла отпадот на диво, во природата. Со оглед на фактот дека 
Општината Призрен е најголема од аспект на население и создавање на отпад, таа може 
значително да придонесе кон количеството на плутачките отпадоци во реката Дрим (Бел 
Дрим) и Лепенец. Табелата 3 погоре не ги вклучува општините во сливот на реката Црн 
Дрим кои исто така придонесуваат кон создавање на плутачки отпадоци во езерото 
Фиерзи. Исто така не ја вклучува ниту општината Елез Хан која се наоѓа во сливот на 
реката Лепенец. Без разлика на тоа, бројките наведени подолу го прикажуваат 
релативниот придонес на пилот општините во акумулирањето на плутачките отпадоци во 
акумулацијата Фиерзи и реката Вардар. 
 



 
 
Можеме да видиме дека општините Призрен и Кукс создаваат повеќе плутачки отпад 
отколку Општината Драгаш. 
 

 
 
Плутачкиот отпад во реката Вардар потекнува најмногу од општините Теарце и 
Јегуновце.  
 
Влијанието на отпадот кој се испушта е значителен ако ја погледнеме вкупната 
популација на реките Дрим и Лепенец, и овој проблем мора итно да се решава со земање 
предвид на економската, општествената и културолошката ситуација. Со цел проблемот 
со плутачките отпадоци да биде решен на одржлив начин, неопходно е синхронизирање 
на активностите на национално и меѓународно ниво, поради тоа што прекуграничните 
водни ресурси и нивната заштита, превенција и одржливо користење, како и развојот на 
туризмот, се од огромно значење за сите држави. 
  



1. Основни информации 
 
Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) и Мрежата на заедници 

на локални власти на Југоисточна Европа (NALAS) спроведуваат регионален потпроект 

„Управување со цврст отпад во прекуграничните рурални и крајбрежни подрачја во 

Југоисточна Европа“ со поддршка од Германското сојузно министерство за економска 

соработка и развој (BMZ) преку Отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа на 

GIZ – Модернизација на комуналните услуги (ORF MMS) и Владата на Швајцарија. 

Постојаната работна група е ангажирана во подобрувањето на руралната егзистенција во 
земјите на ЈИЕ. За таа цел, таа промовира иновативен и одржлив земјоделски и рурален 
развој преку регионална соработка на соодветните министерства за земјоделство и 
другите засегнати страни. Таа ја поддржува интеграцијата во ЕУ во ЈИЕ, преку: 
 

 поттикнување на политики за рурален развој; 

 унапредување на структурите и системите за реализација на земјоделскиот и 
руралниот развој; 

 подобрување на разбирањето и користење на алатки за спроведување за 
земјоделски и рурален развој;  

 идентификација и размена на информации и примена на добра практика во 
земјоделството и руралниот развој за да се прошири руралната агенда. 

 
NALAS обединува 16 заедници кои претставуваат околу 9000 локални власти избрани 
директно од над 80 милиони граѓани на овој регион. NALAS им помага на заедниците 
успешно да ги застапуваат локалните власти пред централната влада. NALAS 
обезбедува услуги за локалните власти и настојува да се развие во Центар на знаење за 
развој на локалната управа во ЈИЕ. Тие ги промовираат: 
 

 процесот на децентрализација, имајќи ја предвид локалната самоуправа како 
клучно прашање во процесот на транзиција во ЈИЕ; 

 партнерствата, со цел да се придонесе кон интеграцијата во ЕУ, како и во 
процесот на помирување и стабилизација. 

 
1 Општи и конкретни цели 
 
Општата цел на потпроектот е „да се подобрат концепциските и организациските 
рамковни услови за интегрирано управување со цврст отпад во прекуграничните рурални 
и крајбрежни подрачја во ЈИЕ“. 
 
Посебната цел на потпроектот е „да се оценат и да се развијат системи (модели) за 
интегрирано управување со цврстиот отпад, коишто се еколошки ефективни и економски 
достапни со цел да се намалат негативните влијанија врз животната средина и врз 
економијата од несоодветното управување со цврстиот отпад и да се поддржи 
еколошкиот и социоекономскиот развој во руралните и крајбрежните подрачја во земјите 
на ЈИЕ“. 
 
 
Со цел дефинирање на модели за интегрирано управување со цврстиот отпад во земјите 
од Југоисточна Европа (пилот рурални и крајбрежни региони), предвидено е да се 



направи проценка на прекуграничните еколошки и економски влијанија предизвикани од 
актуелните (недоволни) практики.  
 
 
2 Пилот регион Шара 
 
Потпроектот покрива три пилот рурални и крајбрежни подрачја кои ги споделуваат 
следниве природни ресурси: планински масив (Шар Планина), прекугранични речни 
сливови (Тара – Дрина и Дрина – Сава) и подрачје на морски брег (Јадранско море).  
 
Овој Извештај за несаканите прекугранични еколошки и економски влијанија се фокусира 
на пилот регионот Шара. Тој ги опфаќа Албанија (Слика 1 - Општина Кукс), Косово*1 
(Слика 2 – општини Драгаш, Призрен и Штрпце) и Македонија (Слика 3 – општини Теарце 
и Јегуновце).  
 
Пилот општините се избрани од постојаната работна група.  
 

 
Слика 1 Албанија - пилот општина Кукс 

 
Слика 2 Косово* – пилот општини Драгаш, Призрен и 
Штрпце 

 
Слика 3 Македонија – пилот општини Теарце и Јегуновце 
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Драгаш 

Штрпце 

Теарце 

Јегуновце 



На сликата 4 подолу е прикажана провизорната географска местоположба на пилот 
општините во однос на пилот регионот Шара.  
 

 
 
Слика 4 Географска местоположба на пилот општините по должината на Шарскиот регион 

 
Подрачјето и населението во пилот оштините се прикажани на табелата 1. 
 
Табела 1 Подрачје и население во пилот општините, како и во целиот пилот регион  
Пилот општина Површина (km2) Население 

Албанија 

Кукс  938  59,393 

Вкупно  938  59,393 

Косово*2 

Драгаш  430 33,997 

Призрен 640 178,112 

Штрпце 247 6,948 

Вкупно 1317 219,057 

Македонија 
Теарце 137 22,454 

Јегуновце 174 10,790 

Вкупно 311 33,244 

Вкупно во пилот регионот 2,566 311,694 

 
Соодветниот удел на подрачјата и населението во секоја држава од пилот регионот се 
прикажани на сликите 5 и 6 подолу. 
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Кукс 

Теарце 



 

 

 
Слика 5 Соодветен удел во големината на подрачјата на државите во пилот регионот 

 

Слика 6 Соодветен удел во населението на државите во пилот регионот 

Се забележува дека Косово*, со своите пилот општини, има најголем удел во пилот 

регионот од аспект на население и површина; уделот со површина/население од 

Албанија е со средна големина, додека Македонија учествува со мал удел на површина и 

население.  

Под услов дополнителните анализи да посочат на докази за несоодветни практики во 

управувањето со својот отпад, Косово* ќе биде земјата со релативно највисок придонес 

во создавањето на прекуграничните влијанија во пилот регионот.  

___ 
 
*Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и Мислењето на ICJ за 
декларацијата за независност на Косово*. 
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3 Проценка на еколошкото и економско влијание на плутачките отпадоци во пилот 
регионот Шара 

 
3.1 Плутачки отпадоци во сливовите на прекуграничните реки во пилот регионот 

 

Главното прекугранично влијание предизвикано од несоодветно управување со 
комуналниот отпад во пилот регионот, се плутачките отпадоци кои ги носат реките во 
прекуграничното подрачје. Во прв ред, се работи за лесни парчиња пластика – делови од 
фрлан отпад од пакување, кои пливаат на површината и кои се носени од речната струја 
долго време и на големо растојание. Некои од овие отпадоци реката ги исфрла на брегот, 
а друг дел завршува во акумулациите на браните кои се изградени на прекуграничните 
реки. Останатиот пластичен материјал кој има поголема густина од водата, потонува на 
дното на реките или акумулациите.  
 
Истражувањата спроведени во сливот на реката Дрина во врска со својствата на 

плутачките отпадоци3 покажаа дека:  

 

 Плутачките отпадоци се состојат од мртви гранки, листови, пластични шишиња и 
кеси. Нивната дебелина на површината на мирните делови на реките и 
акумулациите е 0.5-0.7m.  

 Помали други отпадоци кои се состојат од помали гранки, пластични шишиња и 
пластични кеси. Отпадоците се врзани со органски материјал (т.е. кал).  

 Наталожените отпадоци се со дебелина од 4.5 до 5m. Се состојат од гуми и 
пластична амбалажа, помешано со пластични кеси.  

 
Досега не се направени истражувања за тоа, каква е ситуацијата со плутачки отпадоци во 
пилот регионот Шара – нивно потекло, патека на движење, собирање и заглавување. 
Сепак, веројатно е дека овие отпадоци се резултат на дивото фрлање на отпад.  
 
Иако тие најверојатно потекнуваат од бројните диви депонии во секоја од пилот 
општините, патиштата се сведуваат на двете прекугранични реки: Бел Дрим што тече низ 
Косово* и Албанија и Лепенец, што тече низ Косово* и Македонија.  
 
Плутачките отпадоци кои ги носи реката Бел (Косово*) и Црн Дрим (Македонија) се 
акумулираат во акумулацијата Фиерзи. Тоа е првата хидроцентрала долж каскадата 
изградена на реката Дрим, и по неа следат хидроцентралите Коман и Вау и Дејес. 
Плутачките отпадоци создадени по горниот тек, пред влезот во акумулацијата Фиерзи, се 
акумулираат во езерото кое всушност делува како бариера за понатамошното 
транспортирање на отпадоците. Пилот регионот Шара не ги опфаќа сите држави/општини 
кои придонесуваат кон акумулирањето на плутачките отпадоци во акумулацијата Фиерзи, 
така што овој Извештај не дава увид во целото сливно подрачје.  
 
Плутачките отпадоци кои ги носи реката Лепенец од Косово* влегуваат во Македонија и 
се слеваат во реката Вардар; еден дел од плутачките отпадоци може да бидат носени и 
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до Егејското море. Плутачкиот отпад од Косово*,4 кој го носи реката Лепенец, не влијае 
врз македонските пилот општини Теарце и Јегуновце. Плутачкиот отпад кој се создава на 
нивната територија исто така влегува во реката Вардар.   
 
Имајќи го предвид фактот дека повеќето од плутачките отпадоци потекнуваат од копнени 
извори, проценката на влијанието е фокусирана на следново:  
 
1 Основата на проблемот: актуелниот начин на управување со отпадот  
2 Локациите на копнените извори на плутачките отпадоци (депонии кои не ги 

задоволуваат стандардите и диви депонии)  
3 Патиштата на отпадоците од нивното потекло до морето и крајбрежјето на кое 

остануваат заглавени.  
4 Ефекти (плутачки отпадоци) и дополнителните еколошки и економски влијанија  

 
Во таа смисла, овој извештај го анализира прашањето, на кој начин и зошто пилот 
општините придонесуваат кон, или се засегнати од, плутачките отпадоци во пилот 
регионот Шара. Откако ќе бидат одговорени прашањата „како“ и „зошто“, ќе биде можно 
да се разговара за воведување на регионален модел за справување со проблемот со 
плутачките отпадоци. 
 
3.2 Метод за проценка на еколошкото и економско влијание 

 

Плутачките отпадоци се мошне мобилни и можат да се најдат на релативно големо 
растојание од нивниот извор. Нивното движење е под влијание на ветрови, ерозија и 
поплави (Слика 7). 
 

 
Слика 7 Потекло, патишта и потонувања на плутачките отпадоци5 
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 Потеклото се однесува на извори од копното (депонии/рекреативни подрачја) 

 Патиштата се во вид на отпадоци кои го носи ветерот (закривените стрелки) и 
отпадоци исфрлени на брегот од реките (сивите стрелки); 

 Потонати отпадоци (стрелките со точки): 1) во близина на крајбрежјата на реките и 
акумулациите; 2) дното на реките и акумулациите. 

 Засегнати животни (црни стрелки)   
 

Методот за проценка на еколошкото и економското влијание, изведен од актуелниот 
начин на постапување со цврстиот отпад во пилот државите/општините во пилот регионот 
Шара, како одговор на мобилниот карактер на плутачките отпадоци, има за цел: 

 Да ги идентификува потеклата и патиштата на копнените извори на плутачките 
отпадоци во секоја пилот општина, преку анализирање на: 
 

o Создавањето на отпадот и неговиот состав 
o Собирањето на отпадот 

 капацитетот на операторот 
 опфат со услугите за собирање на отпадот  
 отпад кој не бил собран  

 
o Начини на одлагање на отпадот и извори на плутачки отпадоци (тнр. 

критични точки) 
 Општински депонии кои не ги задоволуваат стандардите 
 Диви депонии 

 
o Патишта на плутачкиот отпад: реки 
o Активности за рециклирање и стапка на рециклирање 

 

 Проценка на видовите и важноста на прекуграничните еколошки и економски 
влијанија:  
 

o Еколошки влијанија 
 речни екосистеми 
 заштитени подрачја 

 
o Економски влијанија 

 трошоци за чистење 
 загубени приходи од туризам 

 

 Проценка на тоа, колкав придонес кон еколошкото и економско влијание на 
плутачките отпадоци има секоја пилот држава/општина  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                
5 http://www.gov.scot/Publications/2013/07/9297/5  

http://www.gov.scot/Publications/2013/07/9297/5


 
 

Метод за идентификување на потеклото е прикажан на сликата 8 подолу: 
 
Слика 8 Метод за проценка на еколошкото и економското влијание 
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3.3 Процес на правење проценка на еколошкото и економското влијание 

Откако ќе биде формулиран методот за проценка на еколошкото и економското влијание, 
се определуваат два посебни начини на прибирање на податоци: 
 

1. Канцелариско истражување: 
a. Изготвени се два вида на прашалници кои се содржани во Анексот 1. 

Прибрани се следниве информации:  
i. Политика и законска рамка; создавање на отпад; финансирање на 

општинското управување со отпадот; извори на морски отпад (тнр. 
„критични точки“;  

ii. Оперативен и технички капацитет на операторите за управување со 
отпадот: покриеност со услугите; зачестеност на собирањето на 
отпадот; контејнери/ садови за собирање на отпадот и возен парк за 
истата намена; барања за дополнителни садови/ контејнери за 
собирање на отпадот и дополнителни возила; состојба со 
примарното одвојување на отпадот (ако го има);  

2. Партиципативен процес за прибирање и проверка на податоците, кој 
подразбира средби со засегнатите страни, како што се националните и општински 
власти, оператори за управување со отпад (вклучувајќи ги и регионалните 
санитарни депонии), приватните компании кои работат со рециклажа, невладини 
организации, итн.: 

a. Национални работилници во пилот државите6  
b. Прва платформа за дијалог7; 

 
Воспоставени се посебни канали за комуникација со релевантните институции за да се 
обезбедат дополнителните информации.  
 
Во текстот кој следи ги прикажуваме резултатите од идентификувањето на изворите на 
плутачките отпадоци во избраните општини кои учествуваат во пилот регионот Шара.  

3.4 Извори на плутачки отпадоци во пилот општините во пилот регионот Шара 

Податоците за создавањето на отпадот, за опфатот со услуги за собирање на отпадот, 
рециклирањето и одлагањето (вклучувајќи го и дивото фрлање на отпад) беа собрани со 
користење на прашалници пополнети од претставници на постојаната работната група и 
од регионалниот експерт. Проверката на податоците ја направија претставници на 
локалните власти, јавните комунални претпријатија и приватните оператори.  
 
Во процесот на прибирањето податоци и врз основа на искуството на засегнатите страни, 
се покажа дека базата на корисници секогаш доцни во обезбедувањето на точен број на 
домаќинства кои се опфатени со услугите, па поради тоа, е тешко да се определи 
опфатот со услугите. Општините во Албанија се предмет на измени во територијалната 
поделба која го прави уште поневозможно определувањето на бројот на население и 
опфатот со услугата. Исто така, има и повеќе оператори кои го собираат отпадот во 

                                                            
6 Национална работилница за проценка е организирана во октомври 2015 година во Штрпце.  
7 Првата платформа за дијалог се одржа во декември 2015 гдоина во Превалац – Општина Призрен.  



Општината Кукс и кои не известуваат за нивното работење кај локалните власти. 
Приватните оператори за управување со отпадот кои ги опслужуваат корисниците во 
општините Теарце и Јегуновце, не ги информираат локалните власти за отпадот кој бил 
собран и понатаму одложен. Сите овие работи го отежнуваат соодветното прикажување 
на протокот на отпадот па поради тоа, податоците содржани во овој документ, се обид да 
се идентификуваат количествата на отпадот кој не бил собран, врз основа на проценки за 
неговото создавање и провизорниот опфат со услуги за собирање на отпадот. Процентот 
на отпад кој не се собира (15-30%)8 потенцијално влегува во прекуграничните водотеци и 
станува дел од плутачките отпадоци од територијата на пилот општините. 

3.4.1 Создавање на отпадот 

Бројките за отпад создадени во секоја пилот општина, беа добиени како производ од 
множењето на бројот на население во секоја пилот општина и индикаторите за отпадот 
создаден по глава на жител дневно. Индикаторите за создавање на отпадот се 
прифатени од искуството на засегнатите страни, земањето мостри од отпадот и, ако ги 
има, евентуалните национални стратегии и планови за отпадот. За повеќето од пилот 
општините беше прифатено да се користи индикаторот за 0.70 kg/по жител/дневно. 
Единствени исклучоци се општините Призрен (каде се користеше индикатор од 0.90 kg/по 
жител/дневно) и Штрпце (со индикаторот 0.40 kg/по жител/дневно). 
  
Во пилот регионот Шара отпадот создаден од туристите не придонесува значително кон 
вкупните бројки за отпадот, и индикаторите за создавање на отпадот го земаат предвид и 
отпадот од туристите. 
 
Табела 2 Создавање на отпад во пилот општините во пилот регионот Шара 

Пилот општина Население Индикатор за создаден 
отпад 
(kg/по жител/дневно) 

Вкупно создаден отпад 
(тони/ годишно) 

Албанија 

Кукс 59,393 0.70 15,175 

Вкупно 59,393  15,175 

Косово* 
Драгаш  33,997 0.70 8,686 

Призрен 178,112 0.90 58,510 

Штрпце 6,948 0.40 1,014 

Вкупно 219,057  68,210 

Македонија 
Теарце 22,454 0.70 5,737 
Јегуновце 10,790 0.70 2,757 

Вкупно  33,244  8,494 

Вкупно во пилот 
регионот 

311,694  91,879 

 
Најголеми придонесувачи кон вкупното создавање на отпадот во пилот регионот се 
општините Призрен9 и Кукс (Слика 9). Од пилот државите, Косово* има најголем удел во 

                                                            
8 https://www.icpdr.org/main/publications/drina-rivers-floating-problem  
9 Општината Призрен може да придонесува кон создавањето на плутачки отпад во Општината Кукс, затоа 

што Бел Дрим тече низ нејзината територија.  

https://www.icpdr.org/main/publications/drina-rivers-floating-problem


севкупното создавање на отпад; иако Албанија учествува само со една општина, 
нејзиниот удел е поголем од уделот на двете пилот општини од Македонија (Слика 10).    
 

 
Слика 9 Придонес на пилот општините во вкупното создавање на отпад – тони/годишно 

 
Слика 10 Придонес на пилот државите во вкупното создавање на отпад – тони/годишно 

Релативниот придонес на секоја пилот општина/држава кон севкупното создавање на 
отпадот е поврзано со бројот на населението. Разликите помеѓу индикаторите за 
создавање на отпадот, исто така имаат свое влијание. Како што веќе спомнавме, 
податоците за создавање на отпадот се индикативни и потребни се дополнителни 
анализи ако сакаме да имаме поточни податоци.  

3.4.2 Собирање на отпадот 



Собирањето на отпадот го вршат јавните комунални претпријатија кои се во сопственост 
на општините, и приватни оператори. Во Табелата 3 подолу даваме осврт на компаниите 
кои го собираат отпадот во пилот општините. 

Табела 3 Оператори за управување со отпадот 

Пилот општина Оператори за управување со отпадот 

Албанија 

Кукс Јавно претпријатие кое работи во рамките на Секторот 
за јавни услуги на Општината Кукс. Општината го 
собира отпадот од општинскиот центар; локалните 
компании ангажирани од комуните го собираат 
отпадот во руралните подрачја. 

Косово* 

Драгаш  Регионална компанија за отпад “Eco Regjioni”; 
подизведувачи на локалните заедници во подрачјето 
на Гора. 

Призрен Регионална компанија за управување со отпадот “Eco 
Regjioni” и два приватни оператори. 

Штрпце Јавни комунални претпријатија 

Македонија 
Теарце Приватен оператор “Екофлор“ 

Јегуновце Приватен оператор “Екофлор“ 

 
Само јавните комунални претпријатија во Штрпце вршат и други активности освен 
управувањето со отпадот, додека останатите се занимаваат исклучиво со собирање на 
отпадот. Работењето во најголем дел се финансира од сметките за отпад кои ги плаќаат 
корисниците. Искуството покажува дека степенот на наплата, најмногу зависи од 
квалитетот на услугата и од редовната интеракција помеѓу давателот на услугата и 
корисниците. Месечните надоместоци кои се наплаќаат од домаќинствата се разликуваат 
помеѓу пилот општините (Табела 5). 
 
Табела 4 Надоместоци за корисниците во пилот општините 

Пилот општина Надоместоци (евра/домаќинство/ месечно) 

Албанија 

Кукс10 0.75 

Косово*11 

Драгаш  4.5 

Призрен 4.5 

Штрпце 3 

Македонија 
Теарце 2.17 

Јегуновце 3.3 

 
Степенот на наплата во сите држави/општини не е задоволителен. Само во Призрен 
стапката на наплата постојано се подобрува, што најверојатно е резултат на кампањите 
за подигнување на јавната свест кои се проведуваат истовремено со проширувањето на 

                                                            
10 Давачката за корисниците треба да се прилагоди затоа што кон поранешниот Округ на Кукс се припоија дополнителни 

општини по направената реформа на територијалната поделба. Како и да е, тарифите во Кукс се многу ниски и 

приходите не се доволни за покривање на тековното работење, а да не зборуваме за проширување на опфатот со 

услугите.  

 

*Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и Мислењето на ICJ за 

декларацијата за независност на Косово. 



опфатот со услугите, инаку овозможено со грантова поддршка. Во Општината Драгаш, 
што ја вклучува и заедницата во Гора, системот за собирање е ставен пред предизвик 
затоа што локалното население во подрачјето на Гора не сака да се откаже од нивните 
сегашни активности: тие имаат сопствен систем за собирање кој го вршат подизведувачи 
(локални жители на секое село), кои го собираат отпадот од домаќинствата со трактори и 
го одлагаат во близина на селата. Лидерите на локалната заедница одбиваат секакви 
понуди за користење на услугите на „Eko Regjioni“ поради релативно повисоката цена. Во 
Штрпце постои простор за подобрување на ефикасноста во наплатата на сметките, преку 
подобрување на комуникацијата со корисниците на услугите. Во македонските општини, 
наплатата ја врши приватниот оператор „Екофлор“; подготвеноста на домаќинствата да ги 
плаќаат сметките на приватен оператор, според мислењето на засегнатите страни, е 
поголема, отколку да треба да му плаќаат на јавното комунално претпријатија. 
Ефикасноста во наплатата во Општината Кукс е на релативно ниско ниво и локалните 
власти треба да изнајдат начини и мерки за подобрување на ситуацијата. Капацитетот на 
операторите да инвестираат во опрема за собирање на сметот е ограничен. 
 
Вообичаено е отпадот во урбаните подрачја да се собира во контејнери 1.1m3, додека во 
руралните подрачја се користи собирањето од врата до врата, со користење на 120l и 
нестандардни канти за отпад.  
 
Најчесто, руралните населени места кои се наоѓаат на поголема надморска височина не 
се опфатени со редовните услуги за собирање на отпадот. Исто така, не се врши ниту 
собирање од врата до врата во дисперзираните рурални населени места кои се наоѓаат 
на рамен терен, поради високите трошоци и/или поради одбивањето на руралното 
население да користи/да плати за услугата.  
 
Операторите за управување со отпадот (без разлика дали се јавни или приватни) не се во 
можност да ја покријат целата територија со организирани услуги за собирање на 
отпадот, поради недостаток од соодветни возила за собирање на отпадот и контејнери. 
Единствен исклучок е Општината Призрен која доби грант од JICA за набавка на 25 нови 
возила за собирање на отпад. Консултантите од JICA изготвија план за собирање на 
отпадот кој се состои од промена на постојната рута и воведување на нови рути за новите 
возила за собирање на сметот, со што ќе се подобри ефикасноста во собирањето. На овој 
начин, за период од 3 години се дојде до собрани 100% од целиот отпад создаден од 
населението во Општината Призрен. Консултантите исто така предложија воведување и 
„систем на собирање со ѕвонче“ т.е. звучно информирање на жителите за 
пристигнувањето на услугата за собирање на отпадот12. 
 
Стапката на собирање на отпадот (опфатеноста со услугите) е различна кај пилот 
општините: од 100% во Општината Призрен, до 50% во Кукс. Ниската стапка на собирање 
отпад доведува до тоа, значителни количества од отпадот да не бидат собрани и 
потенцијално да бидат фрлени долж реките во пилот регионот Шара (Табела 6).  
 
Табела 5 Стапка на собирање на отпадот и количества на отпад кои не се собираат во пилот општините 

Пилот општина Стапка на собирање на 
отпад (%) 

Отпад кој не е собран (тони/ 
годишно) 

Албанија 

Кукс 50 6,070 

                                                            
12 https://kk.rks-gov.net/prizren/getattachment/Projects/Menaxhimi-i-mbeturinave/Buletini/Newsletter-

04_En.pdf.aspx  

https://kk.rks-gov.net/prizren/getattachment/Projects/Menaxhimi-i-mbeturinave/Buletini/Newsletter-04_En.pdf.aspx
https://kk.rks-gov.net/prizren/getattachment/Projects/Menaxhimi-i-mbeturinave/Buletini/Newsletter-04_En.pdf.aspx


Пилот општина Стапка на собирање на 
отпад (%) 

Отпад кој не е собран (тони/ 
годишно) 

Вкупно  6,070 

Косово*13 

Драгаш  68 2,780 

Призрен 8514 8,777 

Штрпце 98 20 

Вкупно  2,980 

Македонија 
Теарце 80 1,147 
Јегуновце 80 551 

Вкупно  1,699 

Вкупно во пилот регионот  10,569 

 
Имајќи го предвид големиот број на население и релативно малиот опфат со услуги 
за собирање на отпадот, се претпоставува дека Косово*15најмногу придонесува кон 
создавање на плутачки отпадоци во пилот регионот; по него следи Албанија, а пилот 
општините во Македонија имаат најмал удел во вкупното количество на отпад кое 
останува несобрано (Слика 11). 
 

  
Слика 11 Удел на државите во вкупното количество на отпад кое не е собрано во пилот регионот 

                                                            
*Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и Мислењето на ICJ за 

декларацијата за независност на Косово. 
14 Во Призрен опфатот со услуга за собирање на отпадот е до 100%. Со оглед на тоа дека оваа услуга беше неодамна 

воведена во руралните подрачја, околу 15% од населението сè уште диво го фрлаат отпадот во природата. Од тие 

причини, со дополнителните анализи се предвидува дека 15% од вкупниот генериран отпад завршува на дивите депонии 

каде што може да стане дел од плутачките отпадоци преку разни патишта.  
 



 
Слика 12 Удел на општините во вкупното количество на отпад кое не е собрано во пилот регионот 

Општините кои во најголем дел придонесуваат кон вкупното количество на отпад кое не е 
собрано во пилот регионот се: Призрен, Кукс и Драгаш; а Теарце и Јегуновце 
придонесуваат со најмали количества на несобран отпад;  
 
Количествата на отпад кои потенцијално се фрлаат на диво во секоја пилот општина, 
исто така претставуваат важна основна информација неопходна за проценка на важноста 
на еколошките и економски влијанија на актуелното недоволно постапување со цврстиот 
комунален отпад, во пилот регионот Шара.  
 
Дополнителен инпут во проценката е идентификување на депониите кои не ги 
задоволуваат условите и дивите депонии („критични точки“) кои се наоѓаат во близина на 
реките Бел Дрим и Лепенец.  
 

3.4.3 Одлагање на отпадот и критични точки 

Собраниот отпад се одлага или на регионална санитарна депонија (Призрен и Гњилане) 
или на општински депонии кои не ги задоволуваат условите. Во определени случаи 
местата на кои се одлага отпадот се далеку од местата за собирање, што можеби го 
поттикнува дивото фрлање на отпад со цел, операторот да ги избегне трошоците за 
транспорт (и плаќање за влез).   
 
Општините на Косово*16го одлагаат собраниот отпад во посебни (Драгаш) или санитарни 
депонии (Призрен и Штрпце).  
 
Општина Драгаш: Единствената официјална депонија во Општината Драгаш се наоѓа 
во близина на селото Брезно, 12 km од Драгаш на патот накај Призрен, во месноста 
наречена „Трокон“. Големината на оваа депонија е 247m х 40m или приближно околу 
1.2 ha, а нејзиниот вкупен капацитет е 50,000m³. Месечниот капацитет за оваа депонија е 

                                                            
*Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и Мислењето на ICJ за 

декларацијата за независност на Косово*. 



20 тони. Иако депонијата е изградена според ЕУ стандардите и со средства од 
Европската комисија, таа и понатаму не ги задоволува минималните стандарди, затоа 
што половина од нејзината површина не е покриена со слоеви на почва (поради 
финансиски ограничувања) и отпадната вода не е предмет на претходно пречистување.  
 
Општина Призрен: Регионалната депонија се наоѓа во близина на градот Призрен и има 
функција да го прифаќа отпадот од околу 317.000 жители на општините Призрен, 
Раховац, Малишево и Сува Река. Изградена е со грант од Европската агенција за 
реконструкција во износ од 2.6 милиони евра. Санитарната депонија во Призрен започна 
со работа (прием на отпадот) во средината на 2004 година, и се простира на површина од 
24 ha. Активната област е обложена со глина и со HDPE облога за да ги задоволи 
стандардите за санитарна депонија. Некои помали делови од HDPE облогата се исечени 
и отстранети. Исцедокот се собира и гравитациски се носи до базен во кој се собира 
(3 000 m3).  
 
Општина Штрпце: Отпадот кој го собира оваа општина се транспортира до 
санитарната депонија во Гњилане. Се наоѓа надвор од пилот регионот. Оваа регионална 
депонија е лоцирана во мала котлина јужно од Гњилане и прифаќа отпад од околу 
245.000 жители од општините Гњилане, Каменица, Витина, Новобрдо, Качаник, Штимље, 
Урошевац и Штрпце. Изградена е со грант од Европската агенција за реконструкција во 
износ од 2.6 милиони евра. Вкупниот капацитет изнесува 1.200.000 m3 и месечен 
прифатен капацитет од 5.000 тони. Депонијата започна со работа во јуни 2003 година. 
Активниот дел од депонијата (тоа е јужниот дел) се простира на површина од околу 6 ha, 
во рамките на вкупното подрачје од 24 ha; тоа е подрачје обложено со глина со цел 
задоволување на стандардите за депонија. Со проектот е предвиден и базен за собирање 
на исцедокот (4 000 m3), во два дела, од кои, секој е обложен со пластика (HDPE), од каде 
исцедокот повторно ќе циркулира до депонијата со користење на пумпи. Како дел од 
почетните градежни активности беа инсталирани определени мерки за контрола на гасот 
во депонијата. Оваа депонија повремено има проблеми со работењето со кои се сочуваат 
неколку од општините кои ги опслужува, вклучувајќи ја и Штрпце. Освен тоа, отпадот од 
Штрпце се транспортира на голема далечина, што е пречка за одржливоста во 
работењето на јавното комунално претпријатие. 
 
Општина Кукс: Празниот простор на санитарната депонија изградена со поддршка од 
KfW (1997) е веќе исцрпен, па отпадот во моментов се одлага на депонии кои ги 
задоволуваат условите, кои се наоѓаат во Ќаф Барак (Qaf Barak), Сука е Мамзит (Suka e 
Mamzit) и Бајрам Цури (Bajram Curri). Ниту една од овие депонии (кои не ги задоволуваат 
условите), не се наоѓа по должината на некоја река.  
 



 
Слика 13 Локации на општинските депонии кои не ги задоволуваат условите во Кукс и Драгаш и на санитарна та 
депонија во Призрен 

Општини Теарце и Јегуновце: Отпадот собран од општините Теарце и Јегуновце се 
одлага на депонијата „Русино“ која не ги задоволува стандардите и која се наоѓа во 
близина на градот Гостивар (надвор од пилот регионот). Депонијата во Русино се користи 
за одлагање на отпадот собран од сите општини во Полошкиот регион17, освен 
Општината Гостивар. Депонијата е изградена во поранешна јама за ископување на глина, 
се простира на површина од 13.5 ha и има расположлив капацитет од 2.5 милиони m3.  
 
Разни извори18 укажуваат дека секое транспортирање на отпадот подолго од 20 
километри (повеќе од 30 минути пат од крајната точка на рутата за собирање до местото 
за одлагање) се смета за економски неисплатливо, особено ако отпадот се пренесува во 
мали возила (помали од 10 тони). Ова значи, дека операторот во Штрпце, Теарце и 
Јегуновце треба да бара решенија за намалување на трошоците за транспорт т.е. 
инсталирање на претоварни станици и евентуално секундарно одвојување на отпадот на 
истите овие станици.  
 
Отпадот кој не бил собран завршува на дивите депонии кои се присутни долж 
патиштата и теченијата на реките. Градежниот шут и отпад најмногу завршува веднаш до 
патиштата, со што, овие подрачја веднаш стануваат магнет за диво фрлање на отпадот 
од домаќинствата. Имајќи ги предвид навиките на локалното население, се претпоставува 
дека тие диво го фрлаат отпадот најчесто во близина на водотеци. Студијата на ICPDR19 
оперира со претпоставката дека околу 30% од овој диво фрлен отпад станува плутачки 
отпад.  
 

                                                            
17 Регионот Полог се состои од општината Брвеница, Боговиње, Гостивар, Јегуновце и Ростуше, Теарце, 

Желино, Тетово и Врапчиште.  
18 http://www.unep.org/ietc/Portals/136/SWM-Vol1-Part1-Chapters4.pdf  
19 (ref: http://www.icpdr.org/main/publications/drina-rivers-floating-problem), 2008 

http://www.unep.org/ietc/Portals/136/SWM-Vol1-Part1-Chapters4.pdf
http://www.icpdr.org/main/publications/drina-rivers-floating-problem


Во изготвувањето на извештајот беа анализирани листи на диви депонии во Албанија20 и 
Косово*21. Овие листи ги содржат провизорните локации прикажани на карта, без притоа 
да има било какви податоци за подрачјето,  количеството и за својствата на отпадот кој се 
фрла во нив (слики 14 и 15).  
 

 

                                                            
20 http://mbetjet.zhvillimiurban.gov.al/  
21 http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf  
*Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и Мислењето на ICJ за 

декларацијата за независност на Косово. 

http://mbetjet.zhvillimiurban.gov.al/
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Слика 14 Карта на диви депонии во Општината Кукс изготвена од Министерството за урбан развој на Албанија 

Слика 15 Карта на диви депонии во општините Драгаш, Призрен и Штрпце 

Листите на диви депонии се изготвени врз основа на информациите добиени од 
засегнатите страни за време на Првата платформа за дијалог. Освен тоа, лица од 
постојаната работна група беа вклучени во истражувањето на дивите депонии во месец 
јануари 2016 год. 
 
Овие слики ги означуваат провизорните локации на поголемите диви депонии во пилот 
регионот Шара.  
 

 
Слика 16 Диви депонии во Општината Кукс 



 

Слика 17 Диви депонии во Општината Драгаш 

 

Слика 18 Диви депонии во Општината Призрен  

 

Слика 19 Диви депонии во Општината Штрпце  



 

Слика 20 Диви депонии во Општината Теарце  

 

Слика 21 Диви депонии во Општината Јегуновце 

Иако не постои детална листа кај повеќето пилот општини, јасно е дека дивите депонии 
во секоја пилот општина се наоѓаат во приградските делови и села, каде што не постои 
организирано собирање на отпадот. Сепак, дивите депонии се исто така присутни и на 
подрачја кај кои постои некаков вид на собирање на отпад (по систем на донесување на 
отпадот).  
 
Без да ги исклучиме некомплетноста и недоволната прецизност на локациите на 
критичните точки, почетните информации врз основа на копнените извори на плутачките 



отпадоци претставуваат добра основа за дијалог за определување на соодветни 
активности за превенција и/или расчистување во иднина. Ќе треба да се направат листи 
на диви депонии (критични точки) на кои ќе бидат означени точните локации на изворите 
на плутачки отпадоци, за да може да се организира квалитетен мониторинг, како дел од 
заедничките активности на регионално ниво.  

3.4.4 Рециклирање 

Активностите за рециклирање во пилот регионот Шара се недоволно развиени.  
 
Македонија: Одредено рециклирање на пластиката се прави во Општината Теарце 
(компанијата EMC со седиште во Слатино). Сопственикот на оваа компанија ги 
информираше засегнатите страни за време на Првата платформа за дијалог, дека тој 
најмногу собира HDPE и PET; во првите 6 месеци од 2015 има собрани 20 тони HDPE и 
исто така ги исчисти реките од пластични шишиња. Соработува со Ромите кои го 
собираат отпадот и со другите добавувачи на рециклиран материјал. Заинтересиран е за 
соработка со Општината Теарце но, имајќи го предвид фактот дека собирањето на 
отпадот го врши приватна фирма (Екофлор) која не е стимулирана да врши примарно 
одвојување на отпадот, малку е веројатно дека ваквата иницијатива ќе се реализира.   
 
Косово*: Дури и во Призрен, каде собирањето на отпадот е организирано на најефикасен 
начин споредено со другите пилот општините, не постои примарно рециклирање. 
Засегнатите страни кажаа дека има компании кои се инволвирани во собирањето на 
материјали за рециклажа (во прв ред метал и поретко пластика и хартија) но, тие не 
соработуваат со локалните власти ниту со постојните оператори кои управуваат со 
отпадот. Единствените компании кои се занимаваат со собирање на отпадот и кои прават 
некакво рециклирање се „Пастрими“ (која исто така управува со регионалната депонија 
кај Приштина) и „Амбиент“ (кои го собираат и го одлагаат отпадот за Општината Пеќ). На 
Косово* има повеќе фирми кои ја рециклираат пластиката, но ниту една од нив не работи 
во пилот општините. Проектот поддржан од УСАИД „“Косово* Plastic Recycling Activity22“ ги 
идентификуваше следниве компании за рециклажа на пластиката во 2009 година: 
компании во Урошевац: 1) Çama Komerc; 2) Samira Plast; 3) Mbrojtja e Ambientit; 4) Tiki-Niti; 
5) Metal Elektro; 6) CADI COMMERCE; 7) Tefik Canga; 8) PAJA; компании во Раховац: 9) 
Pista Ekoplast; 10) Kroni; компании во Липљан: 11) ALCOM; 12) Lulebora; компании во 
Приштина: 13) Plas-Kos; 14) Euro Plastika; компании во Гњилане: 15) Y Rival; 16) Rrezi-
Com; компании во Косово* Поле: 17) Rec-Kos. 
 
Албанија: Во моментов има некои приватни компании за рециклажа во Албанија кои 
собираат и преработуваат разни видови на отпад, во прв ред метален отпад, хартија, 
пластика, текстил и стари гуми. Има околу 12.000 собирачи (неформален сектор) и околу 
60 различни компании за собирање на отпадот кој може да се рециклира. Сепак, она што 
недостасува е одвојувањето на отпадот на изворот. Индивидуалните собирачи и 
компаниите имаат потешкотии во изнаоѓањето на чист и одвоен отпад. Повеќето од 
рециклираниот отпад потекнува од урбаниот отпад и делумно од индустрискиот сектор. 
Во Албанија има делумно сортирање на стаклените шишиња, хартијата, картонот и 
металниот отпад. Стаклените шишиња се собираат, стерилизираат и повторно се 
користат од компаниите кои произведуваат пијалаци. Хартијата и картонот се сортираат 
само во мали количини во фабриката за рециклажа на хартијата во Тирана. 
Алуминиумските лименки обично се извезуваат во соседните земји на повторна 

                                                            
22 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00HQS8.pdf  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00HQS8.pdf


преработка и многу мал дел од нив завршува во малата приватна топилница во Албанија 
(UNECE, 2012). Индустријата за рециклажа во Албанија има обврска да увезува 
пластичен отпад поради големиот преработувачки капацитет на оваа индустрија и 
неефикасниот систем на собирање и одвојување на пластичниот отпад. Неколку општини 
во државата, во соработка со компании за рециклажа и разни асоцијации, се обиделе да 
имплементираат системи кои ќе овозможат одвојување на отпадот на самиот извор и 
негово собирање во соодветни категории, но овие иницијативи или не успеале, или се во 
многу рана фаза, во која количеството на отпад одвоен на самиот извор, е занемарливо23. 
Во Општината Кукс нема да се прави рециклирање, како што изјавија и засегнатите 
страни со кои контактиравме за време на процесот на прибирање податоци.  
 
Во санитарната депонија во Призрен се планира секундарно сегрегирање на отпадот. 
Проектната документација е во тек, но засега, сè уште не се знае дали во блиска иднина 
ќе бидат обезбедени и ресурсите за нејзина изградба и инвестирање.  
 
Постои голем простор за подобрување на актуелните активности за рециклажа во сите 
пилот општини. Во рамките на моделот за интегрирано управување со цврстиот 
комунален отпад, ќе бидат изготвени соодветни мерки наменети за превенирање на 
плутачките отпадоци во пилот регионот Шара. 

3.2.1 Патишта на плутачките отпадоци 

Плутачките отпадоци кои потекнуваат од територијата на пилот државите се пренесуваат 
од реките во сливното подрачје – Бел Дрим (која тече низ општините Призрен, Драгаш и 
Кукс) и Лепенец (која тече низ Општината Штрпце). На овој начин, плутачките отпадоци 
создадени во пилот регионот се разгрануваат кон две главни цели: 1) преку Бел Дрим 
завршуваат во акумулацијата Фиерзи (Општина Кукс); 2) преку реката Лепенец 
продолжуваат од Косово* а во Македонија до устието на реката Вардар.  
 
Додека пилот општините во Албанија и Косово* се поврзани со главните патишта на 
плутачките отпадоци, македонските пилот општини се изолирани затоа што не му 
припаѓаат на сливот на Бел Дрим, ниту на сливот на Лепенец. Сепак, тие придонесуваат 
кон загадувањето на реката Вардар и се додаваат кон плутачките отпадоци создадени на 
нивната територија. Тие не создаваат значително прекугранично влијание затоа што е 
малку веројатно дека плутачките отпадоци создадени на нивната територија и однесени 
од реката Вардар ќе дојдат до Грција.    
 
Влевањето во реките, количеството на плутачките отпадоци и нивното транспортирање 
по течението на реките зависат од: 
 

 Речното подрачје и бројот на населени места/население кое живее во сливното и 
друго подрачје,  

 Варијации во испуштањата и во (краткорочните) протоци, вклучувајќи и периодични 
поплави,  

 Динамика (турбуленција, актуелна брзина).  
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Колку се поголеми количествата на отпад од копнени извор и нивното испуштање во 
реките, толку е поголем протокот на плутачките отпадоци и нивното акумулирање во 
мирните делови на реката и акумулациите.  
 
Сливот на реката Дрим се наоѓа во Западен Балкан, кој поминува низ Албанија, Грција, 
Косово*, Македонија и Црна Гора. Овој слив е многу сложен воден систем, во кој имаме 
меѓусебна интеракција на реки, езера, мочуришта и подземни води, создавајќи на тој 
начин многу богат екосистем од аспект на природни ресурси. 
 

 
Слика 22 Слив на реката Црн Дрим 

По својата должина од околу 136 km, Црн Дрим поминува низ карстен регион со површина 
од речиси 4,964 km² во Албанија и 4,360 km² на Косово*, на средна надморска височина 
од 862 m. Општинското и индустриското загадување потекнува од повеќе градови како 
што се Пеќ, Призрен, Ѓаково и Раховац. 
 
Плутачките отпадоци транспортирани од Бел Дрим и неговите притоки, претставуваат 
закана за производството на електрична енергија кај хидроцентралата во Фиерзи. Тука е 
и проблемот поврзан со развој на туризмот, затоа што туристите немаат желба да го 
посетат регионот поради деградираниот пејзаж, предизвикан од дивото фрлање на отпад 
и плутачките отпадоци во акумулацијата.  
 



Сливот на реката Лепенец на Косово* тече низ територијата на општините Штрпце, 
Урошевац, Качаник и Елез Хан. Лепенци/Лепенец извира од планината Ошлак источно од 
градот Призрен, на надморска височина од 2212 m. Реката Лепенец ја определува 
границата помеѓу Косово* и Македонија во должина од 5 km; по течение од 60 km го 
напушта Косово*. Речниот слив на Лепенци /Лепенец се наоѓа во северниот дел на 
Македонија и тече низ територијата на општините Чучер Сандево, Ѓорче Петров и 
Карпош. 
 

 
Слика 23 Подрачје на речниот слив на реката Лепенец на Косово* и во Македонија 

Патиштата на плутачките отпадоци на територијата на македонските општини која се 

движи кон реката Вардар се: Теарска Река (Јегуновце, Теарце) Слатинска (Лешочка) Река 

(Теарце), Беловишка и Радушка Река (Јегуновце). Станува збор за релативно мали реки 

со пороен карактер, особено во пролет кога се топи снегот на Шар Планина.    

3.5 Проценка на еколошкото и економското влијание 

Прекуграничното влијание кое е предизвикано од плутачките отпадоци во пилот регионот 
може да биде еколошко и економско, а значителноста може да биде висока, средна и 
ниска. Поврзано е со количеството и својствата на отпадот кој потенцијално го исфрла 
секоја пилот општина (види погоре делот 3.2. – Потекло и копнени извори на плутачките 
отпадоци во пилот општините во пилот регионот Шара).  
 
Еколошките влијанија вклучуваат загадување на водата, закана за животот во реките и 
заштитените подрачја, како и проблеми со здравјето на луѓето од аспект на потенцијални 
повреди предизвикани од остри предмети наталожени на дното од реките или 
акумулациите.  
 
Економските влијанија се однесуваат на скапите активности за расчистување (било на 
акумулациите или на крајбрежјата на реките), неможноста од риболов, непроизводство на 
електрична енергија и загуба на тие приходи, загуби од тоа што туристите не се враќаат 
поради нарушувања на пејзажите, итн.  



3.4.1 Еколошки влијанија 

Плутачкиот отпад претставува значителна закана за здравјето и продуктивноста на 
речните и езерски екосистеми.  
 
Дивото фрлање на отпад може да ги загрози биодиверзитетот и заштитените подрачја во 
регионот на Шара.  
 
И покрај својата неповолна економска ситуација, регионот на Кукс изобилува со уникатни 
природни ресурси и со сопствено културно наследство. Регионот има неколку атрактивни 
природни и еколошки ресурси, како што е езерото Фиерзи чие крајбрежје се простира на 
80 km во рамките на регионот, единствени пејзажи на албанските Алпи, добро познатиот 
Национален парк Валбона кој сè повеќе станува дестинација за туризам во дива природа, 
кањоните Грика е Гашит (Gryka e Gashit) и Шиштавец, ски лифтот кај Шиштавец кој во 
минатото бил многу популарен, кулите кај Арен и неколку други туристички места, кои се 
карактеризираат со традиционални куќи, природни пејзажи, ретки видови и места со 
историски и културен интерес. Освен тоа, во регионот на Кукс има и три национални 
заштитени подрачја: реката Гаши во Тропоја; Националниот парк Валбона во Тропоја со 
површина од 8,000 ha; и над реката Бел Дрим кај Хас со вкупна површина од 30 ha. 
 

  
Слика 24 Заштитени подрачја и предложени заштитени подрачја во Општината Кукс 

Плутачките отпадоци имаат несакано влијание на туристички подрачја Валбона, 
Шиштавец, езерото Фиерзи и заштитеното подрачје Кораб - Коритник. 
 
Националниот парк Шар Планина е евидентиран во меѓународната листа и тој е од втора 
категорија (национални паркови) на заштитени подрачја според IUCN24. Националниот 
парк се простира на подрачје од околу 23,000 ha, и зафаќа територија на четири општини: 
1) Призрен, со околу 41% (околу 9,200 ha), 2) Штрпце, 47% (околу 10,700 ha), 3) Сува Река 
со 10% (2300 ha) и 4) Качаник со 2% (400 ha).  
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Слика 25 Национален парк Шара на Косово* 

Засегнатите страни информираа дека во подрачјето на ски центарот се наоѓа дива 
депонија која е лоцирана во границите на Националниот парк Шара, на територијата на 
Општината Штрпце. 
 
На македонска територија, Шар Планина е предложена за заштита, со статус на 
национален парк пред повеќе време, но, од политички причини, прогласувањето на 
заштитеното подрачје е одложено. Шар Планина е еден од најважните центри на 
ендемични планински видови т.е ендемски реликти, ендемски видови и стеноендемити. 
На Шар Планина можат да се најдат 200 ендемични таксони.   
 

 



 

Слика 26 Предложени граници на Националниот парк Шар Планина во Македонија 

Во Македонија е направена студија за проценка на пазарната вредност на природното 
богатство на Шар Планина25 врз основа на анкетирање на локалното население. Како 
најголем проблем поврзан со неодржливото користење на природните ресурси, 
испитаниците го потенцираа дивото фрлање на отпад, како најголема закана врз 
биодиверзитетот и природните богатства. Пазарната вредност на природното богатство 
беше определена врз основа на изразената подготвеност на испитаниците да плаќаат 
месечен надомест за користење на шуми, пасишта, лековити билки, печурки, итн. 
Вкупната пазарна вредност  на екосистемот на Шар Планина изведена од анкетата 
изнесува 3.3 милиони евра. Во споредба со други региони во светот каде биле 
реализирани слични анкети, проценетата пазарна вредност на Шар Планина е ниска. Тоа 
покажува ниска свест кај населението за реалната вредност на еко системите на Шар 
Планина и за ризиците за нивната добросостојба кои произлегуваат од неодржливото 
користење на ресурсите, вклучувајќи го и дивото фрлање на отпадот. Освен ако не се 
направи нешто за подигнување на свеста кај населението, тогаш очекувањата се, дека 
дивото фрлање на отпадот и понатаму ќе се случува во иднина.  
 
Дивото фрлање на отпадот може да претставува закана за рибите и риболовот воопшто. 
Риболовот, инаку, има голем потенцијал за економски развој на езерото Фиерзи, кое 
претставува одлична можност за одгледување на риби на водна површина од околу 5.000 
ha. Уште од формирањето риболовот беше загрозен со одредени видови на езерска 
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риба, во комбинација со заминувањето на слатководните видови, кои порано живееја во 
реката Дрим, како што се пастрмката, јагулата, при што, сега, претставува поволна 
средина за одгледување и хранење на други видови риба. Денес во Фиерзи имаме околу 
13 видови на риба, вклучувајќи и слатководни ракови. Треба да се нагласи дека видрите 
се едни од животните спомнати како важни биолошки акватични цицачи кои живеат во 
водите на Фиерзи, и тоа е вид на цицач кој е дел од Црвената листа на фауната во 
Албанија, инаку под глобална закана. Од езерото годишно се вадело околу пет илјади 
тони риба, но во последните децении ова производство е намалено поради тоа што нема 
размножување на рибите, но и поради неконтролираниот риболов, најчесто со средства 
за нивно истребување и поради загадувањето на езерото. Најголем актуелен проблем е 
што езерото е многу загадено од урбани води, при што најголем дел од загадувањето 
доаѓа од реките Бел Дрим и Црн Дрим, што негативно влијание на квалитетот на водата, 
на фауната, на средината како и на користењето на теренот за сончање и водни 
активности. 

3.3.4 Економски влијанија 

Плутачките отпадоци можат да предизвикаат сериозни економски загуби за многу 
дејности и институции. Еден од субјектите кои се најмногу засегнати е хидроцентралата 
Фиерзи во сливот на реката Дрим (Општина Кукс). Економскиот трошок значи загубени 
бенефиции за општеството (негативни влијанија врз добросостојбата). 
 
Анализирани беа следниве економски влијанија: 
 

 Трошоци за расчистување на дивите депонии кои се извор на плутачкиот отпад 

(превентивни активности); 

 Трошоци за расчистување на плутачките отпадоци од акумулацијата Фиерзи и 

загубени приходи од производството на електрична енергија. 

Овие трошоци е тешко да се проценат поради отсуство на соодветна евиденција, и 
нивната проценка ќе зависи од примената на организиран пристап во мониторингот на 
регионално ниво во иднина.  

3.3.4.1 Трошоци за расчистување на дивите депонии 

Листата на диви депонии во пилот регионот Шара во моментов е нецелосна, но сепак, 
проценките направени за потребите на овој Извештај покажуваат, дека околу 10,569 тони 
отпад остануваат несобрани и можат да завршат на диви депонии. Под претпоставка дека 
единечната цена е 50 евра за тон собран отпад, заедно со транспортот и одлагањето на 
регионална санитарна депонија, тогаш годишните трошоци за расчистување на дивите 
депонии се проценуваат на околу 529,000 евра. Овој износ не ги вклучува трошоците за 
расчистување на дивите депонии во Призрен. 
 
Финансиските ресурси потребни за набавка на опрема за собирање на отпадот од 
населените места кои во моментов не се опфатени со организирани услуги на собирање 
отпад, се 1,700 канти за отпад (120l волумен, собирање еднаш неделно, 150 евра по 
канта) и 41 возило за собирање на отпадот (со капацитет за собирање од 5 тони, 
собирање еднаш неделно, 60,000 евра по камион). Инвестициските трошоци за купување 
на неопходната опрема изнесуваат 255,000 евра за кантите и 2,460,000 евра за возилата 
за собирање на сметот т.е. вкупна инвестиција од 2,715,000 евра. Оваа провизорна 



пресметка покажува дека инвестирањето во опремата потребна за проширување на 
услугите за собирање на отпадот и спречување на појавата на диви депонии е 
поодржлива, отколку чистењето на овие депонии секоја година, и претставува 
инвестиција која ќе се исплати за 5 години. Како и да е, откако ќе бидат набавени кантите 
за отпад и возилата, ќе биде организирана кампања за чистење, со цел рехабилитација 
на сите локации.  

3.3.4.2 Трошоци за расчистување на плутачките отпадоци во акумулациите и загубени 

приходи од производството на електрична енергија 

Реката Дрим има важен потенцијал за производство на електрична енергија: постои 
хидроцентрала која се наоѓа во близина на населеното место Фиерзи во Општината Кукс. 
(Слика 27). 
 

 
Слика 27 Локации на хидроцентралата Фиерзи на реката Дрим 

Плутачките отпадоци се измиваат од општинските депонии кои не ги исполнуваат 
условите, и од дивите депонии се пренесуваат од текот на реката до акумулацијата, каде 
се натрупуваат до значителни количества. За време на Првата платформа за дијалог, 
засегнатите страни посочија дека вкупно 38 тони пластика која потекнува од Македонија и 
Косово* неодамна биле исчистени во езерото Фиерзи.  
 
Значително количество на плутачки отпадоци се собира на решетките, што доведува до 
намален проток на водата и го попречува производството на електрична енергија. 
Дополнителен проблем е формирањето на колонии на школки врз решетките, поради 
зголемената концентрација на органски материи кои потекнуваат од општинскиот отпад. 
Ова исто така го намалува протокот на водата и производството на електрична енергија. 



Така што, плутачките отпадоци ја попречуваат работата на моторите и машините на 
хидроцентралата во Фиерзи и предизвикуваат значителен трошок за поправање и 
чистење. Повремено се прави и намерно прекинување на производството на електрична 
енергија со цел чистење на решетките и на колониите школки.  
 
Во отсуство на подетална истрага и евиденција, беше направен обид да се проценат 
загубите од производството на електрична енергија предизвикани од плутачките 
отпадоци т.е. од проблемите наведени погоре, со користење на “Техничко-економска 
анализа на управувањето со плутачкиот отпад во хидроцентралата Дрина-Лим“, 
изготвени од “Tekon-Techno-Consulting” ДОО и “Dekonta” ДОО од Белград. Методот 
користен во студијата за проценка на загубите во производството на електрична енергија, 
работи со претпоставката дека 0.25-1.5% од годишното производство на електрична 
енергија, или 1-3,5% од инсталираната моќност се губат како резултат на штетите 
предизвикани врз машините за производство на енергија (Табела 6).  
 
Табела 6 Финансиски загуби на хидроцентралата Фиерзи поради намаленото производство на електрична енергија 
предизвикано од плутачките отпадоци 

Производство 
на ел.енергија 
(kWh) 

Коефициент на проценети загуби 

0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% 

523.000.00026 1,307,500 2,615,000 3,922,500 5,230,000 6,537,500 7,845,000 

Цена 
(EUR/KWh) 

0.0071875727 0.00718757 0.00718757 0.00718757 0.00718757 0.00718757 

Финансиски 
загуби (EUR) 

9,398 18,795 28,193 37,591 46,989 56,386 

 
Дополнителни 17,500 евра исто така се губат како резултат на намалениот проток, така 
што вкупната загуба на хидроцентралата Фиерзи изнесува околу 73,886 евра годишно.  
 

3.3.4.5 Загубени приходи поради тоа што туристите не се враќаат 
 
Економијата во пилот регионот првенствено е заснована на богатството на природни 
ресурси. Природните ресурси и нивниот диверзитет влијаат на развојот на туризмот и 
риболовот во акумулацијата Фиерзи.  
 
Убавината на пејзажите на Шар Планина, на градот Призрен (исто познат и како главен 
град на културата на Косово*), околината на Општината Штрпце, долината на Полог и 
Јегуновце и Теарце, езерото Фиерзи и околината на Шиштавец – сè се тоа места кои се 
најчесто посетувани од домашни и странски туристи. Туристите исто така се 
импресионирани од можностите за скијање, пливање или организирање на други 
активности во прекрасното природно опкружување. 
 
Не постојат статистички податоци за туристичките посети и просечното време на престој 
во пилот општините; единствено има статистички податоци за туризмот за Призрен28 
според кои, во 2013 година имало вкупно 8,109 туристички посети и 10,360 ноќевања 
(просечно времетраење на туристичката посета од 1.2 дена). Поради културната 
инфраструктура која работи на заштита, развивање и презентирање на вредноста на 
наследството на материјален и духовен начин, градот Призрен ги планира своите 

                                                            
26 http://aea-al.org/wp-content/uploads/2012/04/HYDRO-ENERGY-ALBANIA.pdf  
27 http://serbia-energy.eu/albania-electricity-prices-for-households-price-trends/  
28 file:///C:/Users/Rec/Downloads/Hotel%20Statistics%20Q2-2014.pdf  
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можности сметајќи на развојот на туризмот како профитабилна економска активност. 
Призрен има интересен потенцијал од културни вредности наследени од различни 
временски периоди, со што е еден од најпосетуваните туристички центри – има 24 
археолошки локации, 39 идоли од христијанската религија како и 46 идоли од исламската 
религија. Тука се и 74-те други предмети со евидентна етничка архитектура29.  
 
Постои исто така значителен потенцијал за развој и на руралниот туризам во Драгаш и 
Призрен. Анкетите30 сепак покажуваат дека, и покрај постојаните барања за рурален 
туризам на Косово*, овој сектор на туристичката индустрија не се развива доволно добро, 
па дури и оригиналноста и автентичноста на повеќето рурални атракции не се покажаа 
како доволни за тоа да ги убедат руралните туристи да ги  изберат токму овие општини 
како дестинација за екотуризам. Една од причините, освен немањето на соодветна 
туристичка инфраструктура, може да биде нарушениот пејзаж поради бројните диви 
депонии и загадени реки.  
 
Бројни домашни и меѓународни студии укажуваат на фактот дека Општината Штрпце има 
огромен природен потенцијал и ресурси за развој на зимскиот и летниот туризам. Шар 
Планина е извонреден пример за природно богатство, со своите многу богати водни 
ресурси (реки и планински езера), земјоделско земјиште, пасишта, шуми, флора и фауна. 
Националниот парк Шар Планина, ски центарот „Брезовица“ со своите FIS ски патеки 
долги повеќе од 3,000 метри, 5 ски лифтови, зачуваната животна средина, 
средновековното културно и историско наследство со единствени православни места од 
XVI век, се само некои од атракциите кои претставуваат меѓународно богатство и голем 
туристички потенцијал. За жал, овој потенцијал не се искористува во доволна мера затоа 
што, за туристички цели се користат само 0.12% од општинската територија. Во иднина, 
туристичките капацитети би можеле да се зголемат за повеќе од десет пати, без било 

какви пречки или ризици за другите индустрии31. Според Мастер планот за развој на 

туристичкиот центар „Брезовица“, вкупниот капацитет би бил 10.000 легла. Под 
претпоставка на нивна 80% искористеност во врвот на 30-дневната сезона на скијање, 
може да зборуваме за 240,000 ноќевања и приход од 12 милиони ера. Се планира 
приватизација на туристичките средства, но досега овие инвестиции не се остварија. 
Имајќи го предвид фактот дека на територијата на Националниот парк се наоѓаат диви 
депонии, можеме да претпоставиме дека потенцијалниот приватен оператор (оператори) 
со туристичката инфраструктура би биле загрижено од нарушувањето на пејзажот, што 
влијае на атрактивноста на подрачјето, па поради тоа не би биле подготвени да 
инвестираат. Освен тоа, засегнатите страни посочија дека реката Лумбарди/Бистрица е 
значително загадена со плутачки отпадоци и од дивите депонии на крајбрежјето на 
реката во рекреативните подрачја.   
 
Традиционален и многу атрактивен настан кој го симболизира отворањето на редовната 
сезона на риболов на езерото Фиерзи се одржува секоја година на 13 јуни. Станува збор 
за организирани обиколки со брод околу езерото, дегустација на рибји специјалитети кои 
се посебно подготвени за оваа цела, со што настанот е интересен и за риболовците и за 
туристите32. Сепак, коментарите кои туристите ги оставаат на Tripadvisor33 укажуваат дека 
плутачките отпадоци на езерото се голема непријатност и пречка.  

                                                            
29 file:///C:/Users/Rec/Downloads/24-91-1-PB.pdf  
30 https://ckprizreneu.wordpress.com/2015/01/20/study-on-turism-potential-for-prizren-dragash/  
31 http://invest-ks.org/repository/docs/Invest_in_Shterpce_646170.pdf  
32 http://seerural.org/wp-content/uploads/2014/11/1.-General-brochure_Sharra.pdf  
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Не можеме да го определиме процентот на туристи кои доаѓаат еднаш и повеќе не се 
враќаат, поради немање на посеопфатно истражување. Но, имајќи ги предвид 
очигледните влијанија врз пејзажот предизвикани од плутачките отпадоци, можеме да 
претпоставиме дека се работи за загуби од милиони евра поради недоволно 
искористување на туристичкиот потенцијал на регионот, од кои делумно е поради 
нарушувањето на пејзажот предизвикано од плутачките отпадоци.  

3.6 Општини кои ги предизвикуваат проблемите и општини кои ги трпат последиците 

Ако зборуваме за потеклото, патеките на отпадот или загадувањето кое се движи од една 
до друга државна граница, неопходно е да ги потенцираме односите помеѓу оние општини 
кои го предизвикуваат проблемите и општините кои ги трпат последиците.  
 
Општините кои ги предизвикуваат проблемите го создаваат плутачкиот отпад и/или 
загадувањето, поради несоодветното управување со отпадот и поради дивото фрлање на 
отпад во оние подрачја кои се подложни на поплави.   
 
Општините кои ги трпат последиците се оние кои го примаат (несаканиот) плутачки отпад 
и/или загадувањето. Тие имаат дополнителни трошоци за нивно расчистување и 
отстранување – кои не можат да ги вратат од надоместоците кои ги наплаќаат од 
корисниците, па поради тоа се соочуваат со значителни финансиски загуби. 
 
Поради специфичниот карактер на пилот регионот, главен субјект кој ги трпи последиците 
од плутачките отпадоци е хидроцентралата Фиерзи, поради отпадот создаден од 
заедниците по горниот тек – Драгаш и Призрен. Општината Призрен е опремена со 
доволно контејнери и возила за собирање на отпадот, но околу 15% од граѓаните не се 
дел од системот па, од тие причини, отпадот кој се фрлал на диво во минатото, но кој 
исто така е присутен и денес, може да биде однесен и транспортиран од реката Бел 
Дрим. Засегнатите општини по долниот тек на реката Лепенец која ги носи плутачките 
отпадоци од територијата на општините Призрен и Штрпце може да ги засега општините 
Чучер Сандево, Ѓорче Петров и Карпош (Македонија). Реката Лепенец има карактер на 
порој и ги поплавува ниските подрачја во нејзиниот слив. Така што, плутачкиот отпад би 
можел да остане заглавен на плодното земјоделско земјиште. Општините Теарце и 
Јегуновце исто така придонесуваат кон создавањето на плутачките отпадоци во реката 
Вардар. 
  
Табелата 7 ја прикажува состојбата со општините кои го предизвикуваат проблемот и 
оние кои ги трпат последиците, како и потенцијалниот придонес на општините во горните 
текови кон акумулирањето на плутачките отпадоци во акумулацијата Фиерзи и 
транспортирањето на отпадоците од реката Лепенец до сливот на реката Вардар. Се 
претпоставува дека 30% од вкупното количество на отпадот кој не бил собран би можел 
да влезе во реките на плутачки отпад.  
 
Табела 7 Потенцијален придонес на општините во горните текови кон акумулирањето на плутачките отпадоци 
во акумулацијата Фиерзи и транспортирање на отпадоците од реката Лепенец до сливот на реката Вардар 

                                                                                                                                                                                                
33 https://www.tripadvisor.co.nz/ShowUserReviews-g2284133-d4943591-r224772045-Komani_Lake-

Koman_Shkoder_County.html  
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Пилот општина 
Отпад кој не е собран 
(тони/ годишно) 

Плутачки отпад (30% од 
отпадот кој не е 
собран) 

Призрен  8,777 2,633 

Драгаш 2,780 834 

Кукс 6,070 1,821 

Акумулација Фиерзи 17,627 5,288 

Призрен 8,77734 2,633 

Штрпце 20 6 

Теарце 1,147 344.1 

Јегуновце 551 165.3 

Река Вардар 10,495 3,148 

 
Табелата 7 погоре не ги вклучува општините во сливот на реката Црн Дрим, кои исто така 
придонесуваат кон создавањето на плутачките отпадоци на езерото Фиерзи. Исто така, во 
неа не е опфатена Општината Хан Елез која е дел од сливното подрачје на реката 
Лепенец. Без разлика на тоа, во сликите подолу е прикажан релативниот придонес на 
пилот општините кон создавањето на плутачките отпадоци во акумулацијата Фиерзи и 
реката Вардар. 
 

 
 
Може да видиме дека Општината Кукс создава повеќе плутачки отпад отколку Општината 
Драгаш. 
 

                                                            
34 Бројката на отпад кој не бил собран се однесува на дивото фрлање на отпад од страна на населението на 

кое, иако му се понудени услуги, не сака да стане дел од редовниот систем за собирање на отпадот.  



 
 
Плутачкиот отпад во реката Вардар потекнува првенствено од општините Призрен, 
Теарце и Јегуновце.  
 
Влијанието на отпадот кој се испушта е значителен ако ја погледнеме вкупната 
популација на реките Дрим и Лепенец, и овој проблем мора итно да се решава со земање 
предвид на економската, општествената и културолошката ситуација. Со цел, проблемот 
со плутачките отпадоци да биде решен на одржлив начин, неопходно е синхронизирање 
на активностите на национално и меѓународно ниво, поради тоа што прекуграничните 
водни ресурси и нивната заштита, превенција и одржливо користење, како и развојот на 
туризмот, се од огромно значење за сите држави. 
 
 
4 Заклучоци 

 
Проблемот на морските отпадоци/плутачките отпадоци има меѓународна димензија. Тој ги 
засега морските и речните средини кои се надвор од надлежностите на пилот општините, 
државите и регионите. Изворите на морски отпадоци/плутачките отпадоци, се присутни на 
целата територија на пилот општините; под влијание на разни фактори (ветер, поплави, 
плими, водни струи, итн), отпадоците влегуваат во реката или морето, при што се 
пренесуваат на големи растојанија.  

 
Рамка 1. Животен циклус на морските отпадоци/плутачките отпадоци 

Сложената природа на дистрибуцијата на морските отпадоци/плутачки отпадоци во 

животната средина, бара јасен и дефиниран пристап кон карактеризирањето и 

проценувањето на проблемот. Морските отпадоци/плутачките отпадоци влегуваат во 

морињата/реките/акумулациите преку одредени патишта, а дистрибуцијата на 

отпадоците како и просторната и временската варијабилност на двигателите додаваат 

на комплексноста на нивниот животен циклус  (Ryan et al., 2009, Cole et al., 2011, Doyle 

et al., 2011). 



Пристапот на заокружен циклус кој се користи тука, има за цел, да ги следи морските 
отпадоци/плутачките отпадоци од изворот, преку нивното патување, до крајната 
точка/потонувањето. Сепак, предизвик и понатаму претставува изнаоѓањето на соодветни 
корисни податоци кои се однесуваат на влијанијата и на количествата на морските 
отпадоци. Нема многу систематски научни истражувања за морскиот отпад во пилот 
регионите и ова го прави многу тешко квантитативното изразување на влијанијата. Сепак, 
се обидовме да направиме карактеризација и, секогаш кога беше можно, да ги изразиме 
со бројки влијанијата врз основа на придонесот од засегнатите страни и со упатување на 
литература, што се смета за чекор напред во насока на разбирање на проблемите 
поврзани со морските отпадоци/ плутачките отпадоци.  

Некои општини, од кои повеќето се преплавени со отпадоци, немаат контрола врз 
создавањето или фрлањето на тие отпадоци на местото на нивниот извор. Уште повеќе, 
во отсуство на координиран пристап, обидите на некои општини да го намалат 
прифаќањето или да ги отстранат натрупаните отпадоци може да бидат поткопани 
поради неделувањето на другите општини. Од овие причини, неопходен е отворен, 
конструктивен дијалог, кој ќе гледа кон иднината во врска со контроверзните теми, за да 
се идентификуваат заеднички визии и можности за решавање на проблемите со морските 
отпадоци/плутачките отпадоци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анекс 1 
 
Прашалници кои се користат за прибирање на податоци 
 
Прашалник 1 

Држава 

Кои документи постојат за 
насочување на 
управувањето со отпадот во 
државата? 

Назив на 
документот/ 

содржина, инт. 
Датум на објавување 

Очекуван датум на 
ревидирање 

Забелешки 

        

Кои се клучните закони кои 
го регулираат отпадот? 

Управување со 
отпадот 

Посебни видови на 
отпад 

Третирање и 
одлагање на 

отпадот 
Други 

        

Кои се главните институции 
инволвирани во 
управувањето со отпадот, 
опишете ги нивните улоги и 
надлежности? 

Државата Регионалните власти Локалните власти 

Комунални 
претпријатија за 
отпад (јавни или 

приватни) 

        

Цели за рециклирање 
Отпад од пакување Органски отпад 

      

Дали има традиционални приходи за локалните власти од управувањето со отпадот? 
Да/ Не 

  

Дали оној кој ги создава посебните видови на отпад има определена одговорност? 
Да/ Не 

  

Дали има данок за депонии? 
Да/ Не 

  

Локални регулативи (на пример: Одлуки за комунален ред, Уредби за јавна чистота, итн.) 
Да/ Не 

 

 

Општина   

Население    
Економски активности   

Создавање на отпад по глава на жител (дневно и годишно)   

Состав на отпадот (%)   

Органски   

Хартија 
 

Пластика 
 

Стакло 
 

Метал 
 

Други 
 

 
Јавно претпријатие (име) 

 
Дали населението плаќа надомест за управување со отпадот?  
Метод на наплата:                                                    
 паушал;                                                                
 според зачестеноста на услугата;                                              
 според количеството на отпадот (контејнер); 

 

Ефикасност на наплата (%)  
Поврат на трошоците Да/ Не 



 

Дали има приватен оператор за управување со отпадот? 
Да/ Не 

 

Стапки на собирање на отпадот (опфат со услугата) (%)  

Општина  

Име на депониите кои не ги задоволуваат стандардите, диви депонии  

Површина (m2)  

Потекло на отпадот (населени места, индустрија, здравствени објекти, итн.)  

Типично функционирање на депониите (на пример: набивање, секојдневен опфат)  
Типични технички мерки кои се применуваат (запечатување на дното, одведување на исцедокот, 
екстракција на гасот од депонијата и сл.) 

 

Веројатност од прекугранично влијание (висока, средна, ниска)  

 
Општина 

 
Патишта (реки, канали, одводи, устија, акумулации, морски струи, атмоферски, итн.)  

Двигатели на миграцијата (ветришта, врнежи/ поплави, ерозија)   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прашалник 2 
 

ПРАШАЛНИК ЗА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ______ 

ВО ОПШТИНАТА ____________ _______________ 

 

1. Од кои населени места собирате? 

 

2. Од кои населени места не собирате отпад? 

 

3. Колку често го собирате отпадот во повеќето населени места? 

a. Еднаш неделно 

b. Двапати неделно 

c. Секој ден 

d. Друго (наведи) 

 

4. Дали зачестеноста на собирањето е доволна? 

a. Да 

b. Не 

 

5. Кои контејнери се користат за собирање на отпадот? 

 

Волумен на контејнерите Вкупен број 

90l  

120l  

240l  

1100l  

5,7, 9m3  

Други   

 

6. Дали ви требаат дополнителни контејнери? 

a. Да 

b. Не 

 

7. Какви возила користите за собирање на отпадот? 

 

Возило Вкупен број/волумен 

Трактор со приколка  



Возило Вкупен број/волумен 

Возила за компактирање  

Возила со рото преса  

Скипери  

Други (мало возило Piaggo 

за пешачки подрачја) 

 

 

 

8. Дали ви требаат дополнителни возила? 

a. Да   

b. Не 

 

9. Дали се одвојува отпадот на самиот извор? 

a. Да 

b. Не 

 

10. Кои материјали за рециклирање ги собирате? 

a. Пластика 

b. Хартија  

c. Лименки  

d. Друго 

 

11. Дали ги продавате собраните материјали за рециклирање: 

a. На приватни фирми во државата? 

b. На приватни фирми во странство? 

 

12. Каде се одлага отпадот? Колкаво е растојанието од местото на собирање до местото на 

одлагање? 

 

13. Каков е составот на одложениот отпад (на пример: од домаќинства, индустриски, 

градежен шут, од здравствени институции, итн.)?  

 

14. Дали постои евентуална можност некој опасен отпад да е помешан со неопасен отпад? 

Дали опасниот отпад од домаќинствата е во мали количини. 

15. Дали депонијата е оградена? 

a. Да 

b. Не 

 

16. Дали депонијата се наоѓа во близина на река или канал? 

a. Да 



b. Не 

 

17. Дали вршите компактирање на отпадот и секојдневно собирање? 

a. Да 

b. Не 

 

18. Дали на депонијата се врши одведување на исцедокот и собирање на гасот од депонијата? 

a. Да 

b. Не 
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Извршно резиме 
 
Плутачки отпадоци 
 
Плутачките отпадоци претставуваат сериозен проблем во загадувањето на регионот 
Тара-Дрина-Сава, особено во Црна Гора, Босна и Херцеговина и Србија. Овој интегриран 
модел за управување со отпадот ги содржи активностите за мониторинг на плутачките 
отпадоци во животната средина како и спречување и/или намалување на неговото 
создавање. Накусо, се реагира во коренот на проблемот во создавањето на плутачките 
отпадоци: 
 

Проблем Решение 
Малку достапни информации за 
количеството, составот и просторната 
дистрибуција1 на пловечките, наталожените 
(на дното од реките и акумулациите) и 
блокирани плутачки отпадоци на 
крајбрежјата на реките и акумулациите (во 
прв ред заливи и плажи). 

Регионален систем за следење на 
блокираните плутачки отпадоци на 
крајбрежјата на реките и акумулациите, 
заснован на Marine Litter Watch2 протоколот 
(изготвен врз основа на потребите на 
Европската агенција за животна средина - 
EEA) за собирање податоци за потонатиот 
отпад (на крајбрежјата на реките и 
акумулациите). 

Несеопфатни општински и национални 
статистички податоци за генерирање на 
отпадот, неговиот состав и управување 
(ова последното вклучува, како минимум, 
стапка на собирање од корисниците на 
услугите, стапка на рециклирање/повторно 
користење, количеството на отпад одложен 
на депониите, пописот на извори на 
плутачки отпадоци – диви општински 
депонии, неусогласени општински депонии, 
итн.). 

 Изготвен и имплементиран регионално 
усогласен метод за земање мостри од 
водата и анализи, заснован на 
постојните методи кои се користат во 
регионот и зајакнување на 
статистичката анализа на создавањето 
на отпад со користење на методи на 
стратификација образложен во 
„Methodological Tool to Enhance the 
Precision & Comparability of Solid Waste 
Analysis Data, Петта рамковна програма, 
ЕУ“3; 

 Развивање и имплементација на 
регионално усогласена методологија за 
определување на покриеноста со услуги 
за собирање на отпадот, со земање 
предвид на следново: 

o Постојниот волумен на 
пловилата за собирање на 
отпадот, во споредба со 
потребниот капацитет,  

o Постојната густина и локациите 
на контејнерите, во споредба со 
густината на населението и 
отпадот кој се создава, и нивни  
локации,  

                                                            
1Просторната дистрибуција на плутачките отпадоциима врска со струите во акумулациите и реките, со 

плимата и со индикациите во врска со физичкиот извор т.е. зоната од која потекнува загадувањето и нејзиниот 

тек. 
2http://www.eea.europa.eu/themes/coast_river / reservoir/marine-litterwatch 
3https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-759-ma48.pdf 

http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch
https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-759-ma48.pdf


Проблем Решение 
o Колку често специјализираните 

возила кружат и го собираат 
отпадот, во споредба со 
потребната зачестеност;  

 Правење список на диви депонии по 
завршувањето на кампањи за чистење, 
преку следење на локациите на 
депониите, волуменот и провизорниот 
состав на диво фрлениот отпад со 
користење на мобилната апликација 
“TrashOut”4 и приклучување на 
иницијативата “Let`s Do It World”5;  

 Искористување на кампањите за 
чистење како моќна алатка за 
подигнување на јавната свест;  

 Поголемо спроведување на законот 
против дивите депонии и дивото 
депонирање, по спроведувањето на 
кампањите за чистење. 

 Формирање на механизам за 
регионална соработка во насока на 
усогласување и синхронизирање на 
имплементацијата на методологиите за 
статистички податоци за отпадот, 
покриеноста со услуги за собирање на 
отпадот и листите на диви депонии; 

Недоволното  искуство во управувањето со 
отпадот во повеќето пилот општини,  е 
главна причина за создавање на плутачките 
отпадоци, и тоа: немање на организациски 
и финансиски капацитет на операторите за 
покривање (опфат) на оддалечените 
рурални подрачја со организирани услуги 
за собирање на отпадот; навики на фрлање 
отпадоци кај населението (и кај туристите) 
поради ниската свест за несаканите 
влијанија врз животната средина и врз 
економијата; немање на респонзивност за 
новововедените пракси на селектирање на 
отпадот во некои општини; недоволна 
примена на законот. 

 Внимателно планирање на системот за 
собирање на отпадот од руралните 
подрачја преку: 

o Определување на лесни патишта 
и рути за собирање на отпадот,  

o Определување на соодветни 
места за собирање на отпадот, 
наменети за мобилно или 
фиксно трансферирање на 
отпадот доставен од граѓаните 
или од општинските 
претставници за собирање на 
отпадот; 

o Планирање на распоредот за 
собирање на отпадот (време 
потребно за поминување на таа 
рута и зачестеност на 
собирањето) 

o Планирање на неопходните 
ресурси (контејнери,  возила, 
вработени, гориво) 

 Воспоставување на систем за собирање 
на отпадот „од врата до врата“ во 
руралните подрачја кои не се покриени 
со услугата; иницирање на примарното 

                                                            
4https://www.trashout.ngo/ 
5https://www.letsdoitworld.org/about/overview/ 

https://www.trashout.ngo/
https://www.letsdoitworld.org/about/overview/


Проблем Решение 
селектирање на отпадот по 
започнувањето со работата; 

 Спроведување на кампањи за јавна 
свест со цел поголемо прифаќање на 
новите услуги, вклучувајќи го 
примарното селектирање на отпадот; 

 Покана за приватниот сектор да го 
презема селектираниот отпад од 
соодветните собирни места; 

 
  



1. Вовед 
Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) и Мрежата на заедници на 

локални власти на Југоисточна Европа (NALAS) спроведуваат регионален потпроект 

„Управување со цврст отпад во прекуграничните рурални и крајбрежни подрачја во 

Југоисточна Европа“ со поддршка од Германското сојузно министерство за економска 

соработка и развој (BMZ) преку Отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа на GIZ 

– Модернизација на комуналните услуги (ORF MMS) и Владата на Швајцарија. 

Постојаната работна група е ангажирана во подобрувањето на руралната егзистенција во 
земјите на ЈИЕ. За таа цел, таа промовира иновативен и одржлив земјоделски и рурален 
развој преку регионална соработка на соодветните министерства за земјоделство и другите 
засегнати страни. Таа ја поддржува интеграцијата во ЕУ во ЈИЕ, преку: 
 

 поттикнување на политики за рурален развој; 

 унапредување на структурите и системите за реализација на земјоделскиот и 
руралниот развој; 

 подобрување на разбирањето и користење на алатки за спроведување за 
земјоделски и рурален развој;  

 идентификација и размена на информации и примена на добра практика во 
земјоделството и руралниот развој за да се прошири руралната агенда. 

 
NALAS обединува 16 заедници кои претставуваат околу 9000 локални власти избрани 
директно од над 80 милиони граѓани на овој регион. NALAS им помага на заедниците 
успешно да ги застапуваат локалните власти пред централната влада. NALAS обезбедува 
услуги за локалните власти и настојува да се развие во Центар на знаење за развој на 
локалната управа во ЈИЕ. Тие ги промовираат: 
 

 процесот на децентрализација, имајќи ја предвид локалната самоуправа како 
клучно прашање во процесот на транзиција во ЈИЕ; 

 партнерствата, со цел да се придонесе кон интеграцијата во ЕУ, како и во процесот 
на помирување и стабилизација. 

1.1 Општи и конкретни цели 

Општата цел на потпроектот е да ги „подобри концептуалните и организациски рамковни 
услови во врска со интегрираното управување со цврстиот отпад во прекуграничните 
рурални подрачја и речни крајбрежја и акумулации во регионот на Југоисточна Европа“. 
 
Конкретна цел на потпроектот е да се „проценат и развијат шеми (модели) за интегрирано 
управување со цврстиот отпад кои се еколошки ефикасни и економски достапни, со цел 
намалување на несаканите влијанија врз животната средина и економијата на 
несоодветното управување со цврстиот отпад и поддршка на еколошкиот и општествено-
економски развој во прекуграничните рурални подрачја и речни крајбрежја и акумулации во 
регионот на Југоисточна Европа“. 
 
Потпроектот користи регионален пристап кој е насочен кон потребите и перспективите на 
државите кои придонесуваат кон влијанијата предизвикани од несоодветното управување 
со цврстиот отпад (тнр. „влијание“) и државите кои ги трпат тие несакани ефекти 
(тнр.„засегнати“). Се анализираат трите пилот региони, и тоа: „Шара“, „Тара-Дрина-Сава“ и 
„Јадранско крајбрежје“.  



 
Потпроектот се имплементира во неколку фази, и тоа: 
 

1. Развивање на метод за проценка на еколошкото и економското влијание. 
2. Развивање на извештаи од проценката на еколошкото и економско влијание за секој 

пилот регион со користење на методот за проценка на влијанието врз екологијата и 
економијата. Овие извештаи го подобруваат степенот на знаење кај релевантните 
засегнати страни во врска со влијанијата на плутачките отпадоци и поврзаните 
трошоци. 

3. Изготвување на модели за интегрирано управување со цврстиот отпад, врз основа 
на анализи на животниот циклус на плутачките отпадоци и расположливите 
најдобри пракси за спречување на влијанијата врз животната средина и 
економијата.  

4. Предлог препораки за политики, со цел создавање на овозможувачка средина за 
имплементација на моделите за интегрирано управување со цврстиот отпад. 

5. Изготвување на проектни предлози (тнр. фишеа - fiches), кои произлегуваат од 
моделите за интегрирано управување со цврстиот отпад, со цел поддршка на 
релевантните засегнати страни во изнаоѓањето финансиски средства за 
понатамошните активности.  

 
Овој модел за интегрирано управување со отпадот е изготвен пилот регионот Тара-Дрина-
Сава. Се состои од активности за следење на плутачките отпадоци во животната средина 
како и спречување и/или намалување на самото создавање на отпадот. Географскиот 
отпад и информациите за подрачјето/населението по општини/држави се објаснети 
подетално во Поглавјето 2 подолу.  

1.2 Пилот регион Тара-Дрина-Сава 

Пилот регионот „Тара-Дрина-Сава“ е поделен на две сливни подрачја: „Дрина-Тара“ и 

„Дрина-Сава“. 

Регионот „Дрина-Тара“ опфаќа 14 општини од три држави: Босна и Херцеговина, Црна Гора 
и Србија (Табела 1).  
 
Табела 1 Речно подрачје „Дрина-Тара“ (Босна и Херцеговина-Србија-Црна Гора) 

Држави 

БиХ Србија Црна Гора 

Пилот општини 

Вишеград Љубовија Бјело Поље 

Рудо Бајина Башта Пљевља 

Горажде Пријепоље  

Сребреница Прибој  

Братунац Чајетина  

Миличи Ужице  

 
Пилот регионот „Дрина-Сава“ опфаќа 11 општини од две држави: Босна и Херцеговина и 
Србија (Табела 2). Првично беше предвидено учество на две општини од Хрватска (Илоки 
Ловас) но потоа беше одлучено да не бидат земени предвид од практични причини.  



 
Табела 2 Пилот регион „Дрина-Сава“ 

Држави 

БиХ Србија Хрватска 

Пилот општини 

Брчко Лозница / 

Бјелина Сремска Митровица  

Зворник Шабац  

Угљевиќ Крупањ  

Лопаре Мали Зворник  

 Богатиќ  

 
Пилот општините беа избрани од постојаната работна група, во соработка со регионални 
експерти ангажирани за време на имплементацијата на проектот. 
 
Административни граници на пилот општините од секоја земја учесничка: (Слика 1 –
општините Љубовија, Бајина Башта, Пријепоље, Прибој, Чајетина, Ужице, Лозница, 
Сремска Митровица, Шабац, Крупањ, Мали Зворники Богатиќ), Црна Гора (Слика 2 - Бијело 
Пољеи Пљевља), БиХ (Слика 3–општините Вишеград, Рудо, Горажде, Сребреница, 
Братунац, Миличи, Брчко, Бјелина, Зворники Угљевиќ). 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Слика 2 Црна Гора- пилот општини Бијело Поље и Пљевља 

 



Слика 1 Србија- пилот општини: Љубовија, Бајина Башта, 
Пријепоље, Прибој, Чајетина, Ужице, Лозница, Сремска 
Митровица, Шабац, Крупањ, Мали Зворник и Богатиќ 

 
Слика 3 Босна и Херцеговина-пилот општини Вишеград, Рудо, Горажде, Сребреница, Братунац, Миличи, Брчко, Бјелина, Зворники 
Угљевиќ 

 
 
Провизорната територијална распределеност на пилот општините во регионот „Тара-
Дрина-Сава“ е дадена на сликата 4 подолу.  
 



 
 
Слика 4 Географска местоположба на пилот општините по должината на регионот Тара-Дрина-Сава 

Површината и населението на пилот општините се прикажани во Табелата 3. 
 
Табела3 Вкупна површина и население во пилот општините и на сите пилот региони 

Пилот општина Површина (km2) Население 

Србија 

Љубовија 356 14,469 
Бајина Башта 673 26,022 
Пријепоље 827 41,188 
Прибој 552 30,377 
Чајетина 647 14,754 
Ужице 667 82,921 
Лозница 612 78,788 
Сремска Митровица 762 85,000 
Шабац 795 115,347 
Крупањ 342 17,398 
Мали Зворник 184 12,496 

Bjelo  
Polje 

Приб
ој 

Чајетина 

Бајина Башта 

Љубовија 

Mali  
Зворни
к 
Zvi 

Крупањ 

Угљевиќ Лопаре 

Братунац 

Сребрени
ца 

Мил
иќи 

Рудо Горажде 

Илок 

Сремска 
Митровица 

Богатиќ 



Пилот општина Површина (km2) Население 

Богатиќ 384 28,883 
Вкупно 6,801 547,643 

Црна Гора 

Бијело Поље 923 43,460 

Пљевља 1,346 29,054 

Вкупно 2,269 72,514 

Босна и Херцеговина 
Вишеград 448 11,774 

Рудо 344 8,840 

Горажде 252 30,017 

Сребреница 527 9,117 

Братунац 293 22,133 

Миличи 285 9,849 

Брчко 402 93,028 

Бјелина 132 109,167 

Зворник 387 64,551 

Угљевиќ 165 16,358 

Лопаре 298 17,101 

Вкупно 3,533 391,935 

Хрватска 

Илок   

Вкупно   

Вкупно во пилот регионот 12,603 1,012,092 

 
Уделите на подрачјата и населението на секоја држава во рамките на пилот регионот се 
прикажани на сликите 5 и 6. 

 

 
Слика 5 Соодветен удел по држави во целокупниот пилот регион 

Удел по држави во вкупната површина (%)

Serbia Montenegro BiH

54% 

18% 

28% 



 
Слика 6 Соодветен удел по држави во вкупното население 

 
2. Претпоставки на моделот за интегрирано управување со цврстиот отпад 

 
Плутачките отпадоци се сериозен проблем во загадувањето на регионот Тара-Дрина-Сава, 
особено во Црна Гора, Босна и Херцеговина и Србија. 
 
Значителни прекугранични еколошки и економски влијанија предизвикани од плутачките 
отпадоци во пилот регионот Тара-Дрина-Сава се идентификувани во текот на 
изготвувањето на Извештајот за проценка на еколошкото и економското влијание, и тоа: 
 

 Загадување на водата; 

 Закана за живиот свет во реките (реката Дрина и нејзините десни притоки Ќехотина, 
Лим, Увац, Рзави Јадар, и левите притоки Сутјеска, Прачаи Дрињача; 

 Уништување на заштитените подрачја: Национален парк Дурмитор во Црна Гора, 
Национален парк Сутјеска во Босна и Херцеговина и Национален парк Тара во 
Србија; 

 Закана за речните екосистеми:родот Salmonidae со дунавската пастрмка (Hucho 
hucho) и речната пастрмка (Salmo trutta) од страна на плутачкиот отпад и дрвените 
струготини (кои се испуштаат од капацитетите за преработка на дрво лоцирани кај 
речниот слив) кои влегуваат во жабрите на рибите; 

 Проблеми со здравјето на луѓето во смисол на потенцијални повреди од остри 
предмети на плажите и оние наталожени на дното од акумулаците Потпеќ, 
Вишеград, Бајина Башта и Зворник; 

 Економски влијание врз локалните заедници (поголеми трошоци за чистење на 
плутачките отпадоци во акумулациите Потпеќ, Вишеград, Бајина БаштаиЗворники 
на дивите депонии лоцирани во близина на брегот на реката), туризмот во 
подрачјата како што се Златибор (Чајетина), Бања Ковиљача (Лозница), Тара, Мокра 
Гора, Пљевља, Бјело Поље, итн. и заштитените подрачја (загуба на приходи, лош 
имиџ),рибарството (намален улов)загуба на приходи од производството на 
електрична енергија во хидроцентралата Потпеќ, Вишеград, Бајина Башта и 
Зворник поради блокирања на турбините. 

 

Удел по држави во вкупното население (%)

Serbia Montenegro BiH

54% 

38% 

7% 



Во однос на биодиверзитетот и присуството на видови се кои глобално загрозени, од една 
страна, и значителната закана од отпадоците врз овие популации од друга страна, мерки 
кои треба итно да се преземат се оние поврзани со спречување на исфрлање на отпадот.  
 
Иако ефектите врз животната средина не можат да се изразат во бројки поради немање на 
информации, направени се некои обиди да се процени економското влијание предизвикано 
од плутачките отпадоци и чистењето на дивите депонии во пилот подрачјето. Се проценува 
дека секоја година се трошат речиси пет милиони евра за чистење на дивите депонии: за 
чистење на плутачките отпадоци во акумулацијата се трошат 400.000 евра годишно, околу 
1.7 милиони евра годишно се губат поради намаленото производство на електрична 
енергија. Уште повеќе, пилот општините придонесуваат кон влијанијата врз животната 
средина пропорционално на количеството на испуштени плутачки отпадоци. Некои 
општини се одговорни за создавањето на плутачките отпадоци и/или загадувањето поради 
несоодветниот начин на управување со отпадот, и особено поради дивите исфрлања на 
отпад во подрачјата подложни на поплави. Овие општини се сметаат за општини кои 
влијаат на овие случувања. Другите кои го примаат (несаканиот) плутачки отпад и/или 
загадување и кои треба да ги сносат трошоците (кои не можат да се вратат) за нивно 
чистење и одлагање, се сметаат за засегнати општини. 
 
Табелата 4 го сегментира сливното подрачје на реката Дрина и потенцијалниот придонес 
кој општините во горниот тек на реката го имаат во акумулирањето на плутачките отпадоци 
во акумулациите и нивното пренесување од последниот резервоар до поширокото сливно 
подрачја на реката Сава. Се претпоставува дека 20% од вкупното количество на отпад кое 
не било собрано може да влезе во реките како плутачки отпад.  
 
Табела 4 Потенцијален придонес од пилот општините по горниот тек врз акумулирањето на плутачките 
отпадоци во акумулациите Потпеќ, Вишеград, Бајина Башта и Зворник, како и врз транспортот на плутачки 
отпадоци до поширокото сливно подрачје на реката Сава 

Пилот општина 
Несобран отпад 
(tons/годишно) 

Плутачки отпад (30% 
од отпадот кој не бил 
собран) 

Бијело Поље 8,827 2,648.1 

Пљевља 2,468 740.4 

Пријепоље 1,912 573.6 

Акумулација Потпеќ 11,295 3,388.5 

Прибој 547 164.1 

Рудо 403 120.9 

Горажде 1,653 495.9 

Вишеград 913 273.9 

Акумулација Вишеград 3,516 1,054.8 

Чајетина 257 77.1 

Ужице6 7,301 2,190.3 

Бајина Башта 3,990 1197 

Акумулација Бајина Башта 11,548 3,464.4 

Сребреница 1,190 357 

Миличи 1,095 328.5 

Братунац 3,099 929.7 

Љубовија 2,448 734.4 

Крупањ 2,565 769.5 

                                                            
6Општините Чајетина и Ужице не придонесуваат кон плутачките отпадоци во акумулацијата Бајина Башта 

затоа што таа припаѓа на сливното подрачје на реката Морава.  



Пилот општина 
Несобран отпад 
(tons/годишно) 

Плутачки отпад (30% 
од отпадот кој не бил 
собран) 

Мали Зворник 1,764 529.2 

Зворник 4,315 1,294.5 

АкумулацијаЗворник 16,476 4.942.8 

Лозница 14,572 4,271 

Угљевиќ 2,129 638.7 

Лопаре 3,169 950.7 

Шабац 11,788 3,536.4 

Богатиќ 6,438 1,931.4 

Бјелина 9,398 2,819.4 

Сремска Митровица 7,122 2,136.6 

Река Сава 54,616 16,384.8 

 
Табелата 4 подолу не ги вклучува сите општини во сливното подрачје Тара – Дрина – Сава 
кои придонесуваат кон создавањето на плутачки отпад. Долните табели го покажуваат 
релативниот придонес на пилот општините кон акумулирањето на плутачки отпадоци во 
секоја акумулација во анализираното сливно подрачје. 
 

 
Слика 7 Придонес на пилот општините кон генерирањето на плутачки отпад во акумулацијата Потпеќ 

Може да се забележи дека општината Бијело Поље создава повеќе плутачки отпад во 
споредба со општините Пљевља и Пријепоље. 
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Слика 8Придонес на пилот општините кон генерирањето на плутачки отпад во акумулацијата Вишеград 

 
Плутачкиот отпад во акумулацијата Вишеград потекнува најмногу од општината Горажде.  
 

 
Слика 9 Придонес на пилот општините кон генерирањето на плутачки отпад во акумулацијата Бајина Башта 

Иако Општината Ужице управува со регионална санитарна депонија, во руралните 
заедници има отпад кој не се собира и кој може да влезе во реките во сливот. Сепак, оваа 
Општина придонесува кон плутачките отпадоци во сливното подрачја на реката Морава и 
поради тоа, најголем придонесувач кон создавањето на плутачки отпадоци во 
акумулацијата Бајина Башта е Општината Бајина Башта.  
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Слика 10 Придонес на пилот општините кон генерирањето на плутачки отпад во акумулацијата Зворник 

Зворник, но исто така и Братунац, Крупањи Љубовија се најголеми придонесувачи кон 
создавањето на плутачки отпадоци во акумулацијата Зворник. 
 

 
Слика 11 Придонес на пилот општините кон генерирањето на плутачки отпад во акумулацијата Фиерзи (Општина 
Кукс) 

Лозница, Шабаци Бјелина најмногу придонесуваат во создавањето на плутачки отпад во 
долниот дел на реките Сава и Дунав.  
 
Влијанието на испуштениот отпад е значително ако го погледнеме вкупното загадување на 
реката Дрина, и овој проблем мора да се решава веднаш со земање предвид на 
економската, социјална и културолошка ситуација. За да може трајно да се реши проблемот 
со отпадот во реката Дрина, неопходно е синхронизирање на напорите на национално и 
меѓународно ниво, затоа што прекуграничните водни ресурси и нивното зачувување, 
заштита и одржливо користење, се од огромна важност за сите држави.  
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Имајќи го ова предвид, се развива моделот на интегрирано управување со цврстиот отпад 
кој има за цел да го минимизира еколошкото и економско влијание, преку синхронизирани 
напори на национално и меѓународно ниво. 
 
Главни области во кои се неопходни подобрувања за да се спречи/ намали создавањето 
на плутачки отпадоци се: 
 
- Недоволно информации за количеството, составот и просторната распределеност7 на 

пловечките, потонати (на дното на реката/акумулациите) и блокирани плутачки 
отпадоци на бреговите од реките и акумулациите. 

- Нецелосни општински а со тоа и национални статистики за генерирањето на отпадот, 
составот и управувањето (ова последново, како минимум, треба да ги вклучува стапките 
на наплата од корисниците, стапката на рециклажа/повторно користење, количеството 
на испуштени води, листата на извори на плутачки отпадоци – неусогласени општински 

депонии, диви депонии, итн.). 
- Недоволни пракси за управување со отпадот во повеќето од пилот општините, што е 

главната причина за создавање на плутачки отпадоци; немање на организациски и 
финансиски капацитет на операторите за покривање на пооддалечените рурални 
подрачја со услуги на организирано собирање на отпадот; навики на фрлање отпадоци 
кај населението (и кај туристите) поради ниската свест за несаканите влијанија врз 
животната средина и врз економијата; немање на респонзивност за новововедените 
пракси на селектирање на отпадот во некои општини и недоволна примена на законот. 

 
3. Опфат на моделот за интегрирано управување со цврстиот отпад 

 
Моделот за интегрирано управување со цврстиот отпад произлегува од придонесот на 

засегнатите страни добиен на првата платформа за дијалог организиран во Бајина Башта 

во Србија* во месец декември 2015 година. Тој предлага концепти и алатки за подобрување 

на состојбата во три главни области: 

1. Систем за редовно следење на плутачките отпадоции на дивите фрлања на отпад 
2. Механизми за подобрување и споделување на информации/ статистики за 

управување со отпадот 
3. Усогласени концепти за спречување на плутачките отпадоци 

 

                                                            
7Просторната распределеност на плутачките отпадоци е поврзана со струите во реките и акумулациите, како 

и информации за физичкиот извор т.е. зоната на загадување и нејзината патека 

. 



 
 
Пристапот за моделот за интегрирано управување со цврстиот отпад е дискутиран и 
усогласен преку процес кој вклучуваше разни засегнати страни од пилот регионот 
(општините, оператори за управување со отпадот, невладини организации, приватни 
компании за рециклирање, итн.). Процесот се состоеше од две последователни платформи 
за дијалог: на првата платформа беа дискутирани предизвиците во регионалната 
соработка а на втората беше анализиран и утврден моделот за интегрирано управување 
со цврстиот отпад.  
 
Неопходните подобрувања кои треба да се спроведат преку регионална соработка или на 
национално ниво се наведени посебно во понатамошниот текст. 

3.1 Регионален мониторинг на плутачки отпадоци и диво фрлање отпад 

Плутачките отпадоци ги има во речиси секој речен слив – во потоците, реките и езерата 
(акумулациите). Се состои од многу различни материјали – од пластични шишиња до 
дрвени остатоци во секакви форми – од цели дрвени стебла до мебел. Биоразградливиот 
отпад се распаѓа по природен пат преку врзување со биолошки агенси. Отпадоците кои не 
се биоразградливи не се распаѓаат. Пример за вакви отпадоци кои не се биоразградливи 
се комунален отпад, лименки, стиропор, шишиња и други. Материјалот може да плови на 
површината, да биде потопен во водата или да се наоѓа на одредена длабочина под 
површината. Исто така, може да се таложи долж бреговите на реките и акумулациите.  
 
Протекувањето на површинските води е главната причина зошто отпадоци завршуваат во 
водните тела. Ваквото протекување директно носи некои од отпадоци но најчесто тоа ја 
зголемува брзината на текот на реката и го зголемува нивото на реките, со што отпадоци 
долж бреговите завршуваат во реката. Како што се зголемува нивото на водата, така 
зафаќањето од бреговите станува сè пошироко и во реките завршува поголемо количество 
на отпадоци. Интензитетот на протокот на водата во услови на поплава е таков, што 
широчината и насоката на водотеците (реките) се менува а со тоа и отпадот кој бил закопан 
може да исплива на површината (Cummins et al. 1983). Ерозијата на крабрежјето е главната 
причина за влегување на отпадот во водотеците (McFadden and Stallion 1976). Материјалот 
кој се движи со голема брзина, исто така претставува опасност за голем број на објекти 
изградени од човекот, како што се хидроцентралите (Klingman 1973, Rowe 1974). 
Потопените отпадоци можат да се натрупаат пред решетките кои го спречуваат 
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навлегувањето на отпадоците во турбините. Големите протоци исто така ги отстрануваат 
и структурите кои обично се наоѓаат на земјата како и помалиот отпад кој луѓето го фрлаат 
во водотеците. 
 
Во периодот 2009-2011 година беше направен определен мониторинг8 на количеството и 
видовите на плутачките отпадоци пронајдени во три акумулации на хидроцентралите, 
заедно со проценката на количеството на плутачки отпадоци кои навлегле во реката Дрина. 
Иако податоците од овој мониторинг се достапни во Институтот „Јарослав Черни“, сепак 
методологијата за мониторинг која беше користена и добиените резултати не беа јавно 
објавени.  
 
Во врска со карактерот и однесувањето на плутачките отпадоци, овој модел за интегрирано 
управување со цврстиот отпад ги анализира постојните методологии за мониторинг на 
блокираните отпадоци на крајбрежјата на реките и акумулациите како и за диво 
фрлање отпад. 

3.1.1 Најдобри пракси за методологии за мониторинг на плутачки отпадоци и диво фрлање 

отпад 

Не постојат систематски активности за прибирање на податоци за количеството, 
дистрибуцијата и составот на плутачките отпадоци по крајбрежјата на реките и акумулации 
Потпеќ, Вишеград, Бајина Башта и Зворник во пилот регионот Тара - Дрина - Сава.  
 
Постојат повеќе методологии за најдобри пракси за мониторинг на морскиот отпад кои тука 
се предмет на дискусија, а кои можат да се применат во пилот регионот Тара - Дрина - 
Сава. Иако плутачките отпадоци9 можат да се разликуваат од морскиот отпад во смисла, 
на состав и на извори на загадување10, тие сепак, на крајот доаѓаат до морето11; од овие 
причини, за релевантни се сметаат методологии за мониторинг на морскиот отпад, во 
отсуство на методологии кои би биле посебно прилагодени на речни средини. Со 
примената на овие методологии можеме да го определиме придонесот кој реката Дрина го 
има во морскиот отпад на Црното Море.  
 
Најновата методологија за мониторинг на морскиот отпад развиена во рамките на проектот 
DeFishGear12 се состои од три водичи, и тоа: 
 

 Методологија за мониторинг на плутачки отпадоци на плажи13 

 Методологија за мониторинг на плутачки отпадоци на површини на реките/ 
акумулациите14 

                                                            
8Плутачките отпадоци како нов параметар на површинското загадување на водата, Институт за управување 

со води „Јарослав Черни“, Белград, Србија, 2012  
9Поимот “плутачки отпадоци” се користи за отпадоцитекои можат да се најдат во реките.  
10Изворите  на загадување на морињата потекнуваат од морињата и од копното, додека изворите на плутачките 

отпадоци во пилот регионот Тара - Дрина - Сава исклучиво потекнуваат од копното, затоа што реките не се 

пловни.  
11Реката Дрим се влева во Јадранското море и реката Лепенец се влева во Егејското море.  
12http://www.defishgear.net/project/background 
13http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Beach-litter_monitoring-methodology_complete.pdf 
14http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Floating-litter_monitoring-methodology_complete.pdf 

http://www.defishgear.net/project/background
http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Beach-litter_monitoring-methodology_complete.pdf
http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Floating-litter_monitoring-methodology_complete.pdf


 Методологија за мониторинг на плутачки отпадоци на дното на 
реките/акумулациите15 

 
Методологијата за мониторинг на плутачките отпадоци на плажите се однесува на 
заглавените плутачки отпадоци на речните крајбрежја на акумулациите Потпеќ, Вишеград, 
Бајина Башта и Зворник. 
 
Други релевантни методологии за мониторинг на плутачките отпадоци би можеле да бидат 
(листата не е исцрпна): 
 

 UNEP/MAP MEDPOL Документ за насочување на мониторингот за потребите на 
Еколошката цел 10:Плутачки отпадоци (2014)16 

 NOAA Програмата за морски отпадоци(MDP)17 

 Национална програма за мониторинг на морските отпадоци (UNEP и Ocean 
Conservancy, септември 2007)18 

 UNEP/IOC насоки за истражување и мониторинг на плутачките отпадоци19 

 Водич за монтиоринг на плутачките отпадоци во реките/ акумулациите во Европа 
(JRC, 2013)20 

 
Сите овие методологии се фокусираат на бројноста, видовите и концентрацијата, наместо 
на анализирање на потенцијалните извори, затоа што во многу случаи е мошне тешко 
отпадоците да се доведат во врска со определена активност или држава која истите ги 
создава. Голем број на досегашни студии се обидоа потонатите отпадоци (на крајбрежјата 
на реките и акумулациите) да ги препишат на пошироки извори, но ова најчесто се 
засновало на локалното знаење, на претпоставки и во отсуство на посоодветна 
методологија. На пример, Willoughby (1986), има утврдено дека отпадоците кои можат да 
се најдат на островите во околината на градот Џакарта, Индонезија, содржат големи 
количества на слатководно растение зумбул кое не расте на островите, поради што 
изворот на загадување го поврзал со реките во внатрешноста на копното. Ваквото локално 
знаење и директните докази можат да бидат од огромна полза. Сепак, мал е бројот на 
студии кои имале за цел да го утврдат точниот извор на потонатиот отпад (на крајбрежјата 
на реките и акумулациите) со користење на определена методологија; пожелно е 
користење на повторлив и пренослив метод за да се обезбеди споредување и негово 
користење како алатка за управување. Во моментов не постои прифатена методологија 
која ќе им овозможи на истражувачите да го поврзат конкретниот отпад со неговиот извор. 
 
Како и да е, досега се развиени повеќе техники за идентификување на изворите на 
загадување врз основа на отпадоците забележани во морската средина, како што се 
техниката за бодување со матрица за определување на изворите на загадување на Channel 

Beach плажите во Бристол (Tudor & Williams 2004)21.Целта на оваа студија беше да се 

                                                            
15http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/River/reservoirfloor-litter_monitoring-

methodology_complete.pdf 
16http://rac-spa.org/nfp12/documents/working/wg.408_06_eng.pdf 
17http://marinedebris.noaa.gov/sites/default/files/Lippiatt%20et%20al%202013.pdf 
18http://www.unep.org/regionalriver / 

reservoirs/marinelitter/publications/docs/NMDMP_REPORT_Ocean_Conservancy__2_.pdf 
19http://www.unep.org/regionalriver / 

reservoirs/marinelitter/publications/docs/Marine_Litter_Survey_and_Monitoring_Guidelines.pdf 
20https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lb-na-26113-en-n.pdf 
21http://databases.eucc-d.de/files/documents/00000611_C10.119-127.pdf 

http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Seafloor-litter_monitoring-methodology_complete.pdf
http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Seafloor-litter_monitoring-methodology_complete.pdf
http://rac-spa.org/nfp12/documents/working/wg.408_06_eng.pdf
http://marinedebris.noaa.gov/sites/default/files/Lippiatt%20et%20al%202013.pdf
http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/NMDMP_REPORT_Ocean_Conservancy__2_.pdf
http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/NMDMP_REPORT_Ocean_Conservancy__2_.pdf
http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/Marine_Litter_Survey_and_Monitoring_Guidelines.pdf
http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/Marine_Litter_Survey_and_Monitoring_Guidelines.pdf
http://databases.eucc-d.de/files/documents/00000611_C10.119-127.pdf


направи метод за определување на изворот на отпадоци кои може да се пронајдат на 
плажите во Бристол, но кој исто така може да се користи и за секоја друга плажа. Методот 
ги користи елементите од доделување на процентуална веројатност (Percentage Allocation 
(Метод 5 - Earll et al. 1999)) и методот на бодување на веројатноста (Tabulation Probability 
Scoring (Метод 6 – Whiting 1998)). Со одредени адаптации и разни шеми на бодување беа 
направени обиди за изготвување на рафинирана „Техника за бодување со матрица“. Овој 
метод може да се применува во речни средини или за акумулации. Постапката се 
состои од неколку чекори:  
 

 Изготвување на листи на плутачки отпадоци пронајдени на плажата (крајбрежјето 
на реките или акумулациите); 

 Елиминација со користење на разни степени на веројатност, отпадокот да 
произлезе од повеќе извори (Табела5), и 

 Доделување на процентуална веројатност на секој отпадок со определен извор 
 

Табела 5  Видови отпадоци и веројатност на нивниот извор. Легенда: Мошне малку веројатно (UU); Малку 
веројатно (U); Можно (P); Веројатно (L); Мошне веројатно(LL) 

Категорија на 
отпад 

Извори на плутачки отпадоци 

Туризам (плажи на 
реките и 
акумулациите) 

SRD22 Диво 
депонирање на 
копно 

Земја (измиено 
од порои или 
поплави) 

Опаковки од 
бонбони 

LL UU UU U 

Сад за храна L UU UU U 

Пластично шише< 
500 ml 

LL UU UU U 

Сад за храна за 
носење 

LL UU UU U 

Стапче од лижавче LL UU UU U 

Цевки за сок LL UU UU U 

Рибарски конец UU UU UU UU 

Неидентификувани 
парчиња пластика 

P UU UU U 

Парче стиропор P UU UU U 

Пикавци од цигари LL UU UU U 

Кутии од цигари LL UU UU UU 

Детски играчки LL UU UU UU 

 
Овој начин на бодување со матрица претставува нова алтернатива и е транспарентен и 
корисен метод за определување на изворите на плутачките отпадоци заглавени на 
крајбрежјата на реките и акумулациите.  

 
Имајќи го предвид фактот дека Извештајот за проценка на еколошкото и економско 
влијание ги утврди дивите депонии како извори на плутачките отпадоци, се предлага во 
регионалниот мониторинг да бидат вклучени и листите на овие места.  
 
Постојат разни методологии за следење на дивото фрлање отпад, но, не постои 
стандардизиран и широко прифатен метод за таа цел. Овие варираат од користење на 
алатки за далечинско испитување, до физички проверки кои можат да бидат редовни или 
инцидентни; исто така  има и комбинација од овие методи. 

                                                            
22SRD – отпад од канализацијата 



3.1.1.1. Мониторинг на плутачките отпадоци 

Рамковната директива за стратегија кон морињата (MSFD – 2008/56/EC) бараше од земјите 
членки на ЕУ да определат програми за мониторинг на морскиот отпад до 15 јули 2014 
година. Програмите за мониторинг треба да бидат „координирани“, „компатибилни“, 
„сеопфатни“, „доследни“ и „споредливи“.  
 
Пилот држави се оние кои пристапуваат кон ЕУ (Албанија, Косово*23и Македонија) па во 
таа смисла, методологијата за плутачки отпадоци треба да биде усогласена со 
Директивата (MSFD). Други применливи конвенции тука се: OSPAR Конвенцијата, 
Конвенцијата од Барселона, Конвенцијата од Хелсинки (HELCOM) и Конвенцијата од 
Букурешт. Една сеопфатна програма за мониторинг на плутачките отпадоци треба да ги 
опфаќа следниве категории и засегнати страни: 
 
- Мониторинг на отпадоците на дното од реките и акумулациите: неопходно е 

вклучување на нуркачки здруженија. 
- Мониторинг на отпадоците на површината на реките и акумулациите: неопходно е 

визуелно набљудување од чамци. 
- Мониторинг на заглавен отпад на крајбрежјата на реките и акумулациите: овој тип на 

мониторинг можат да го вршат обучени волонтери наместо професионални кадри. 
- Мониторинг на отпадоците во биотата. Неопходно е инволвирање на научни 

институции и специјалист за фауна, птици. 
 
Исто така, може да се врши мониторинг и на седиментот во акумулациите и како тој се 
менува под влијание на потонатите отпадоци, како дел од стандардниот мониторинг на 
движење на седиментите во браните. За жал, тука не постои меѓународно прифатена 
методологија па не би можеле да препорачаме соодветен пристап за оваа цел.  
 
Пилот општините можат самостојно да вршат мониторинг само на потонатите 
отпадоци (на крајбрежјата на реките и акумулациите). Мониторингот на плутачкиот отпад, 
на потонатиот отпад и на отпадот во биотата бара вклучување на специјализирани 
институции и експерти поради потребата од значителни ресурси. Од овие причини, 
најдобра пракса за мониторинг на потонатите отпадоци во реките и акумулациите е токму 
моделот на интегрирано управување со цврстиот отпад.  
 
Имајќи го ова во предвид, најдобар регионален мониторинг на потонатите отпадоци 
(на крајбрежјата на реките и акумулациите) во пилот регионот Тара - Дрина – Сава треба 
да вклучува усогласено постапување во следниве области:  
 
- Просторна дистрибуција на мониторингот: стратегија за избор на местото; 
- Метод за истражување: определување на мостри, зачестеност на мониторингот и 

истражување на определени категории на отпад; 
- Идентификување и располагање со неопходните ресурси; 
- Управување со податоците и известување; 
 
Стратегијата за избор на местото ќе има фундаментални последици на анализата на 
мониторингот, а истото тоа важи и за методот за истражување. Програмите за мониторинг 
нема да бидат компатибилни или споредливи ако ги користат истите методи за 

                                                            
23 *Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и Мислењето 

на ICJ за декларацијата за независност на Косово. 



истражување, туку различни стратегии за избор на местото (т.е. избор на место/локација 
врз основа на степенот на загадување со отпадоци, или избор по случаен избор). Се 
предлага да се користи комбинација која понекогаш се нарекува стратегија за 
стратифицирано земање мостри по случаен избор (stratified randomised sampling strategy – 
согласно OSPAR Протоколот за отпадоци на плажите). 
 
Предложените критериуми24 треба да ги земат предвид следниве локации и места: 
 
- Крајбрежја на реки и речни устија; 
- Крајбрежја на акумулации; 
- Туристички дестинации; 
 
Дополнителни критериуми за избор на местата за мониторинг: 
 
- Да имаат минимална должина од 100m25; 

- Да се карактеризираат со мала до умерена падина (~1.5-4.5 º), што исклучува многу 
плитки калливи области кои можат да бидат долги со километри; 

- Да има јасен пристап, така што плутачките отпадоци да не поминуваат низ 
објекти/структури направени од човекот; 

- Да бидат достапни за тимовите кои го вршат мониторингот во текот на целата година; 

- Треба да биде познато, каде последно биле организирани активности за чистење26 за 

да се определи трендот на плутачки отпадоци со текот на времето;  
- Да не претставуваат закана за загрозени или заштитени видови, како што се птици, 

морски цицачи или чувствителна вегетација.  
 
Методот за мониторинг на плутачки отпадоци кој претставува најдобра пракса вклучува: 
 
- Определување на единиците на мостри кои ќе се земаат,  
- Зачестеноста,  
- Методите за идентификување на отпадот, и 
- Категории кои ќе бидат истражувани.  
 
Единицата за мостра се дефинира како фиксно подрачје од местото за мониторинг. Обично 
станува збор за појас кој се протега 100 метри долж крајбрежјето (местото на спојување на 
водната површина со копното, и 10 метри во внатрешноста. Неопходно е да се врши 
мониторинг на две мостри на истото место, и истото место треба да биде предмет на 
мониторинг во сите истражувања. За да може да ги идентификуваме почетните и крајни 
точки на секоја единица мостра, може да користиме перманентни референтни точки како и 
координати добиени со GPS. 
 
Зачестеноста на мониторингот, како што предлагаат методологиите, варира од секои 28 
дена до 4 пати годишно.  
 

                                                            
24Овие критериуми се преземени од DeGishGear методологијата за мониторинг на плажите 
25Националната програма за мониторинг на морскиот отпад (UNEP и Ocean Conservancy, септември 2007) 

определува минимална должина од 500 метри.  
26Според Националната програма за мониторинг на морскиот отпад (UNEP и Ocean Conservancy, септември 

2007), мониторингот треба да се врши на секои 28 дена во текот на целата година; така што мониторингот ќе 

почне 28 дена по првата активност на чистење за да се избегне евентуалното неточно прикажување на 

резултатите за историското загадување кое не може да им се припише на плутачките отпадоци. 



DeFishGear проектот предлага мониторингот да се врши на следниов начин: 
 

1. Есен: средина на септември – средина на октомври 
2. Зима: средина на декември – средина на јануари 
3. Пролет: април 
4. Лето: средина на јуни – средина на јули 

 
Пред да се почне со земањето мостри, треба да се направи карактеризација на 
крајбрежјето за секои 100 метри од местото. Треба да се евидентираат GPS координатите 
на сите четири краеви на единицата избрана како примерок (мостра). Треба исто така да 
се направи и ID име на местото и тоа да се корист за времетраење на студијата. Посебните 
карактеристики на местото, како што се карактеризирање на видот на супстрат (песок, 
камчиња и сл.), топографијата, употребата на земјиштето, оддалеченоста од урбаните 
населби и речните устија, итн., треба да се евидентираат со користење на посебен лист 
наречен лист за идентификација на местото на мониторинг (Monitoring Site Identity Sheet). 
Треба да се направат и дигитални фотографии од местото со цел документирање на 
неговите физички карактеристики. 
 
Сите предмети пронајдени во определената мостра (подрачје) треба да бидат внесени во 
листот за мониторинг на потонатиот отпад. На секој предмет прикажан во листот треба да 
му се даде единствен идентификациски број. Податоците треба да се запишуваат во листот 
во моментот на собирање на отпадокот. Бројот на категории на отпадоци и нивните 
подкатегории варираат помеѓу различни методологии, но притоа сепак, имаме девет 
меѓународно признати категории (Табела 6) и 77 подкатегории (Анекс 1) на потонати 
отпадоци (на крајбрежјата на реките и акумулациите).  
 
Табела 6 Категории на плутачки отпадоци 

Класа Материјал Шифра на 
отпадокот 

Форма на отпадокот (и пример) 

1 Пластика PL01 Капаци и капачиња од шишиња 

2 Пластика со пена FP01 Сунгери и пена 

3 Облека CL01 Облека, обувки, капи и крпи 

4 Стакло и керамика GC01 Градежен материјал (тули, цемент, цевки) 

5 Метал ME01 Предмети за домаќинство (чиниии, шолји и прибор) 

6 Хартија и картон PC01 Хартија (вклучувајќи и весници и списанија) 

7 Гума RB01 Балони, топки и играчки 

8 Дрво WD01 Тапи 

9 Друго OT01 Парафин или восок 

 
Идентификувањето и точното категоризирање на отпадоците ќе биде олеснето со фото 
водич27.  
 

                                                            
27http://www.ospar.org/ospar-data/10-02e_beachlitter%20guideline_english%20only.pdf 

http://www.ospar.org/ospar-data/10-02e_beachlitter%20guideline_english%20only.pdf


 
под сликите: - Непрепознатливи         Парчиња од пластична кесаж               Парчиња од пластична кеса 
делови од пластика помали                         претпознатлива како торба                          претпознатлива како мала пластична 
од 2,5 cm:  број 117 во иститувањето          за пазарење: број 2 во иститувањето           пластична кеса: број 3 во иститувањето 

 

Слика 12 Фото водич изготвен во рамките на OSPAR методологијата 

Непознатиот отпад или предметите кои ги нема на листот треба да се забележат во 
посебното поле „други предмети“. На листот треба да има кратко објаснување на 
предметот. Ако е можно, да има и дигитални фотографии од непознатите предмети со цел 
нивно подоцнежно идентификување и, евентуално, нивно додавање во идните верзии на 
листот. 
 
Единицата во која ќе се прави проценка на отпадот на крајбрежјата ќе биде бројот на 
предмети и ќе се изразува како вкупен број на парчиња отпад на квадратен метар (m2). 
Освен тоа, треба да се направи мерење на главните категории на отпадни предмети. 
Резултатите ќе бидат статистички обработени и пријавени во однапред договорен формат.  
 
Со примена на најдобрите пракси за програми за мониторинг, во пилот регионот Тара – 
Дрина – Сава може да се анализираат количеството, видовите, концентрацијата, и 
евентуално поврзаноста помеѓу потенцијални извори и конкретните земји или активности 
од кои потекнуваат отпадоците. Сепак, ваквата сеопафтна програма за мониторинг може 
да чини многу пари и да бара многу ресурси од аспект на вешт и квалификуван кадар. Од 
тие причини, моделот за интегрирано управување со цврстиот отпад предлага 
поедноставен пристап кој подетално е образложен во делот 3.1.2.1 подолу.  

3.1.1.2. Мониторинг на дивото фрлање отпад 

Најдобрата пракса во мониторингот на дивите места за фрлање отпад се состои од 
две посебни методологии: визуелно набљудување со користење на далечински уреди и со 
посети на лице место. Тука не е исклучена ниту комбинација од овие методи со цел корисен 
мониторинг и мапирање на дивите места за фрлање на отпад.  
 
Далечинското набљудување со уреди се состои од следниве чекори: 
 

1. Избор на далечински сензори со висока, средна или умерена просторна резолуција 
кои ќе можат да се користат за мапирање на местата за диво фрлање на отпад; 

2. Визуелна идентификација на местата за диво фрлање на отпад, со набљудување 
на видливите привремени измени на земјиштето предизвикано од дивото фрлање 
на отпад, како што се температурни аномалии и/или вегетација; деградација на 
земјиштето предизвикана од присуството на див отпад е нешто што обично се 



забележува поради карактеристичниот спектрален потпис со текот на времето, ако 
споредуваме со други карактеристики како што се урбани подрачја, 
реки/акумулации, базени за добивање на сол со испарување на водата, системи за 
култивација, итн. 

 
Мал број на студии28 се реализирани досега во врска со техниките за анализирање на 
податоците добиени со далечинско набљудување29 за потребите на мониторинг и 
мапирање на дивите места за фрлање на отпад. Сепак, постојните студии даваат 
определен увид во идните можности, овозможени благодарение на разните далечински 
сензори и методи.   
 
Silvestri и Omri30 имаат развиено метод за мапирање на дивите места за фрлање отпад врз 
основа на спектралниот потпис на вегетацијата изложена на стрес од присуството на (див) 
отпад. Со користење на оваа метода изготвена е спектрална библиотека со соодветни 
статистики кои ги дефинираат спектралните карактеристики на седумте места за диво 
фрлање на отпад31. Потоа добиената мапа беше валидирана; околу 12% од овие места 
беа, всушност, диви депонии. Класификацијата на максимална веројатност беше 
реализирана со анализирање на дигиталните ортофотографии и IKONOS сликите во многу 
висока резолуција за мапирање на дивите места за фрлање отпад.  
 
Набљудувањето на визуелните податоци со користење на далечински сензори бара мошне 
специјализиран кадар. Трансформацијата на податоците согласно ISODATA32 
класификацијата може да биде корисно за мониторинг и мапирање на дивите места за 
фрлање отпад и таа не бара специјално обучен кадар.  
 
Постојат разни методологии33 за правење теренски истражувања со цел лоцирање, 
класифицирање и квантифицирање на дивите места и депонии. Методите ќе 
зависат од природата истражувањето: правење списоци на вакви диви места34 и подготовки 
за нивно расчистување, или планирање на нивното затворање и рекултивација. Ако е 
предвидено затворање и рекултивација, тогаш по направената квалификација и 
квантификација на дивата депонија следи проценка на ризикот. Темелната проценка на 
ризикот може да бара дополнителни истражувања, вклучувајќи биолошки, геолошки/ 
хидрогеолошки мониторинг и земање мостри од подземните води.  
 

                                                            
28 Yonezawa, C. Possibility of monitoring of waste disposal site using satellite imagery. J. Integr. Field Sci. 2009  
29Податоците од далечинските сензори се обезбедуваат преку сателити како што се LANDSAT, ALOS AVNIR-

2, ALOS PALSAR, и FORMOSAT-2 (средна резолуција) и ALOS PRISM, IKONOS (висока резолуција).  
30 Silvestri, S.; Omri, M. A method for the remote sensing identification of uncontrolled landfills: Formulation and 

validation. Int. J. Remote Sens. 2007 
31 Biotto, G.; Silvestri, S.; Gobbo, L.; Furlan, E.; Valenti, S.; Rosselli, R. GIS, multi‐criteria and multi‐factor spatial 

analysis for the probability assessment of the existence of illegal landfills. Int. J. Geogr. Inf. Sci. 2009 
32 ISODATA е метод на несупервизирано класифицирање со користење на алгоритми и кластери: компјутерот 

го поминува алгоритамот низ многу итерации сè додека не биде достигната границата: 

http://web.pdx.edu/~jduh/courses/Archive/geog481w07/Students/Vassilaros_ISODATA.pdf 
33chrome-extension://klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg/suspended.html#uri=http://www.litter.vic.gov.au/litter-

prevention-tooklits/local-litter-measurement-toolkit; https://webcache.googleusercontent.com/river / 

reservoirrch?q=cache:0mzUsW9hslgJ:https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/environmentalscience/G

roup%25202.docx+&cd=1&hl=mk&ct=clnk 
34Списоците на диви депонии можат да бидат корисни и за правење на влијанието на климатските промени од 

емисиите на гасови од депониите.  

http://web.pdx.edu/~jduh/courses/Archive/geog481w07/Students/Vassilaros_ISODATA.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0mzUsW9hslgJ:https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/environmentalscience/Group%25202.docx+&cd=1&hl=mk&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0mzUsW9hslgJ:https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/environmentalscience/Group%25202.docx+&cd=1&hl=mk&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0mzUsW9hslgJ:https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/environmentalscience/Group%25202.docx+&cd=1&hl=mk&ct=clnk


Фазниот пристап за имплементација на теренско истражување може да го резимираме на 
следниов начин: 
 

1. Анкета на засегнатите страни за да ги фокусираме теренските истражувања на оние 
области кои се најмногу подложни на диво фрлање на отпад; 

2. Споредување на резултатите од анализата на засегнатите страни и претходните 
листи на диви места за фрлање отпад; 

3. Формирање на решетка на мапа со доволен размер, со која територијата на 
државата ќе биде поделена во зони/полифони; класифицирање на овие зони 
според веројатноста од појавување на диви депонии – висока, средна и ниска, врз 
основа на она што било кажано од засегнатите страни и претходните листи. Зоните 
може да бидат големи 1km2или повеќе. Оваа решетка ќе биде погуста кај државите 
со висок степен на густина на диви депонии.  

4. Изготвување на листови за визуелна опсервација во кои ќе се забележуваат 
локациите, големината, составот на фрлениот отпад, оддалеченоста од реките, 
крајбрежјата, акумулациите, итн. 

5. Планирање и реализација на теренското истражување: неопходни се луѓе за оваа 
активност (волонтери, вработени во управувањето со отпадот, граѓански 
организации, итн.), GPS уреди, клипборд за секој што е ангажиран; листови за 
запишување; моливи или пенкала.  

6. Изготвување на програми за расчистување и превенција 
 
За да се изготви една успешна листа на диви депонии треба да се направи анкета кај 
јавноста. Пример за прашалник кој се користи за таа цел е даден во Анексот 2. Анкетата 
треба да одговори,во кои подрачја е најверојатно дека би имало појави на диво фрлање на 
отпад (крајбрежја, патишта, итн.). Засегнатите страни треба исто така да помогнат во 
идентификувањето на потенцијалните локации и големината на дивите депонии како и 
составот на таквиот отпад и растојанието од патеката која најверојатно би го однела 
отпадот во река/ акумулација. Информациите обезбедени од засегнатите страни треба да 
се проверат во однос на расположливите информации за диви депонии обезбедени од 
порано.   
 
Неопходни се дополнителни подготовки за затворање и рекултивација на дивите депонии, 
и тоа:  
 
- Дивите депонии кои биле констатирани треба да бидат класифицирани (врз основа на 

опсервациите и евиденцијата) согласно следниве параметри: 
 

o Места помали и поголеми од 500m2; 
o Места кај кои постои голема веројатност од фрлање на опасен отпад; 
o Места кои се наоѓаат во внатрешноста и надворешноста на коридор од 20 метри 

по должина на патека; 
 

- Неопходно е да се направи проценка на ризикот (вклучувајќи и биолошко, геолошко/ 
хидрогеолошко истражување и земање примероци од најблиските реки) на дивите 
депонии кои се простираат на површини поголеми од 500m2, каде што има отпасен 
отпад и кои се наоѓаат на растојание од 20 метри од патеката. 

 
Потоа може да се почне со подготовките за теренска опсервација и идентификување: 
територијата на државата треба да се подели на доволен број зони (полигон) со 
идентификување на хоризонтални и вертикални линии за поделба на мапата. Зоните се 



неопходни исклучиво за постапката на прибирање на податоци т.е. истата да биде 
поефикасна и за водење сметка да не се пропушти некој дел од државата. Секоја зона 
треба да биде класифицирана според веројатноста од појава на диви депонии. Откако ќе 
бидат определени зоните, ќе се почне со планирање на ресурсите и со методот за 
прибирање на податоци.  
 
Листите на диви депонии треба да се користат за да се изготват соодветни програми за 
расчистување, особено програми за превенција, со цел, елиминирање или 
намалување на праксата на диво фрлање на отпадот. Клучно за успешно спроведување на 
оваа пракса е подигнувањето на јавната свест за овој проблем и за неговите импликации. 
Програмите за расчитување на дивите депонии и за превенција користат комбинација од: 
 

1. Активности за расчистување 
2. Активности во самата заедница и нејзино вклучување 
3. Насочена примена на законот 
4. Следење и евалуација 

 
Во Прирачникот за спречување на дивото фрлање отпад35 на Американската агенција за 
заштита на животната средина (EPA) изготвена е една алатка за спречување на дивото 
фрлање на отпад, со акцент на четирите програмски области наведени погоре (Рамка 1.).  
 

Рамка 1. Четири програмски области за спречување на дивото фрлање на отпад 
(US EPA, 1998) 

Активности за расчистување 

Активностите за чистење бараат координирано планирање за да се обезбеди соодветна 
достапност на финансиски и други ресурси. Откако местото ќе биде исчистено, добро е 
да се постават знаци, осветлување или бариери со кои ќе се обесхрабри дивото фрлање 
на отпад во иднина. Знаците треба да ги содржат и казните за диво фрлање на отпад и 
телефонски број за пријавување на таквите инциденти. Активностите за разубавување 
на пејзажот исто така го обесхрабруваат дивото фрлање на отпад, исто како и 
отворениот простор и ја зголемуваат вредноста на имотот. 

Активности во самата заедница и нејзино вклучување 

Станува збор за можеби најважен инструмент во обезбедувањето дека оваа пракса има 
ефект. Организирањето на посебни кампањи за расчистување во кои на заедницата ѝ се 
овозможуваат ресурсите за соодветно отстранување на диво фрлениот отпад ќе ја 
зголеми свеста кај жителите за тоа, какви се ефектите од дивото фрлање на отпадот и 
дава можност за точно ослободување од материјалите кои инаку би биле фрлени на 
диво. Интегрирањето на превенцијата на диво депонирање во програмите во заедницата 
или во програми како што се оние за спречување на криминалот, можат исто така, да 

                                                            
35http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000CNVU.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1995%20T

hru%201999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&River / 

reservoirrchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=

&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DAT

A%5C95THRU99%5CTXT%5C00000009%5C2000CNVU.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&S

ortMethod=h%7C-

&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&De

fSeekPage=x&River / 

reservoirrchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1 

http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000CNVU.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1995%20Thru%201999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DATA%5C95THRU99%5CTXT%5C00000009%5C2000CNVU.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000CNVU.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1995%20Thru%201999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DATA%5C95THRU99%5CTXT%5C00000009%5C2000CNVU.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000CNVU.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1995%20Thru%201999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DATA%5C95THRU99%5CTXT%5C00000009%5C2000CNVU.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000CNVU.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1995%20Thru%201999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DATA%5C95THRU99%5CTXT%5C00000009%5C2000CNVU.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000CNVU.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1995%20Thru%201999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DATA%5C95THRU99%5CTXT%5C00000009%5C2000CNVU.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000CNVU.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1995%20Thru%201999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DATA%5C95THRU99%5CTXT%5C00000009%5C2000CNVU.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000CNVU.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1995%20Thru%201999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DATA%5C95THRU99%5CTXT%5C00000009%5C2000CNVU.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000CNVU.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1995%20Thru%201999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DATA%5C95THRU99%5CTXT%5C00000009%5C2000CNVU.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000CNVU.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1995%20Thru%201999&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5CZYFILES%5CINDEX%20DATA%5C95THRU99%5CTXT%5C00000009%5C2000CNVU.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1


бидат ефикасен начин за зголемување на можностите за вклучување на заедницата, без 
притоа да имаме дополнителни трошоци за вработување на нов кадар. Изготвувањето 
на едноставни пораки кои се однесуваат на цената која ја плаќаме поради дивите 
депонии (даноци) и постоењето на соодветни депонии, ќе помогне во елиминирањето на 
проблемот. Постоењето на отворена линија на која граѓаните ќе можат да ги пријават 
незаконските активности и едуцирањето на јавноста за поврзаноста помеѓу дивото 
фрлање на отпад и плутачките отпадоци, ќе го намали дивото фрлање на отпад. 

Насочена примена на законот 

Тука се работи за спроведување на Уредбите со кои се регулира управувањето со 
отпадот и елиминирање на дивото фрлање на отпад со методи како што се глоби, казни, 
чии средства потоа се користат за чистење и обврска за поседување на дозвола пред да 
се почне со активности за управување со отпадот. Овие глоби и казни можат да се 
користат за финансирање на програма за превенција или за наградување на граѓаните 
кои пријавуваат незаконски фрлања на отпад. Други препораки во рамките на оваа 
алатка се обуки на вработените од општините,за да знаат да ги препознаваат и 
пријавуваат случаите на диво фрлање отпад, и на другите вработени кои имаат 
овластувања да вршат надзор и инспекции. 

Следење и евалуација 

Оваа алатка го мери влијанието кое го имале активностите за превенција и утврдува, 
дали биле исполнети целите. Користењето на технологии за мапирање и компјутерски 
бази на податоци, им овозможува на службените лица да ги идентификуваат областите 
кај кои најчесто се случува диво фрлање на отпад, да ги евидентираат тенденциите на 
диво фрлање на отпад (во кој период од денот, кои денови од неделата, итн.) и да го 
пресметаат бројот на изречени казни и кои страни биле одговорни. Ова овозможува 
подобро распределување на ресурсите и понасочено таргетирање на активностите за 
инволвирање и едукација, особено едукација на лицата кои ги прават овие дела. 

 
Горенаведената алатка ги содржи најважните работи кои треба да бидат земени предвид 
во изготвувањето на програма за расчистување и превенција. Тие се: 
 

- Локациите на постојаното диво фрлање на отпад. 
- Видовите на отпад кои се фрлаат и профилот на лицата кои го прават тоа. 
- Евентуалните движечки сили (причини) за дивото фрлање на отпад – превисоки 

давачки за одлагање на отпадот, неефикасни програми за рециклирање, итн. 
- Претходна едукација и активности за расчистување кои биле користени. 
- Актуелни програми за превенција и домашни закони или уредби наменети за решавање 

на проблемот. 
- Постојни извори на финансиски средства и дополнителни ресурси кои би биле 

потребни. 
 
Во оваа смисла, најдобрите пракси т.е. методи за следење на дивото фрлање на отпадот 
бараат внимателно планирање, кое подразбира канцелариско истражување и насочени 
анкети; самата реализација е прашање на добра координација на претходно обучениот 
кадар, додека известувањето и водењето на евиденција треба да биде направено на начин 
што листите на диви депонии можат да се користат за разни цели: изготвување на програми 
за расчистување, затворање и рекултивација на депониите кои претставуваат поголем 
ризик за животната средина, и определување на програми за спроведување на законот 
против дивото фрлање на отпад. Најважниот резултат од активностите за мониторинг кои 



се реализираат паралелно со активностите за расчистување е, подигнувањето на јавната 
свест.  
 
Имајќи ги предвид ограничените ресурси на пилот општините, во делот 3.1.2.2. подолу е 
дадена едноставна програма за мониторинг на дивото фрлање на отпад.  

3.1.2 Предлог методи за мониторинг на плутачките отпадоци и на дивото фрлање на отпад 

Предложените активности истовремено ќе овозможат координирање и споредување на 
резултатите на регионално ниво, и исто така ќе овозможат споредување на резултатите 
остварени со користење на усогласените методологии за мониторинг во рамките на целиот 
пилот регион. Уште една додадена вредност од мониторингот на потонатите отпадоци (на 
крајбрежјата на реките и акумулациите) и на дивото фрлање на отпад ќе биде, 
подигнувањето на јавната свест.  
 
Клучно за успех на секоја регионална програма за мониторинг ќе биде инволвирањето на 
заедницата т.е. адаптивното коменаџирање. „Адаптивното коменаџирање“ значи 
вклучување на повеќе чинители од разни нивоа и градење на односи помеѓу овие нивоа со 
цел, постоење на функционален и сигурен систем на управување (Cundill and Fabricius, 
2008).  
 
Клучна улога во пилот општините во врска со програми за управување со плутачките 
отпадоци и мониторинг на дивото фрлање на отпад, ќе имаат општинската администрација, 
советниците и јавните комунални претпријатија. Ќе треба да се изберат лидери на 
заедниците и да се почне со вклучување на граѓаните во процесите на донесување одлуки 
и делување. На овој начин самата заедница се вклучува во подобрувањето на своето место 
за живеење и се менува нивниот менталитет на подобро. Ако заедниците бидат повеќе 
едуцирани за влијанието на плутачките отпадоции на дивото фрлање на отпад, и ако се 
свесни дека тоа се општествени девијации тогаш тоа потенцијално би значело и почеток 
на менување на нивните навики (McKinlay and Starkey, 1998). 

3.1.2.1 Мониторинг на плутачките отпадоци 

Водичот за мониторинг на морскиот отпад во морињата во Европа36 признава, дека е 
невозможно да бидат опфатени сите работи поради ограничените ресурси; и од тие 
причини предлага, мониторингот да биде интегриран со определени мерки, како што се, 
кампањи за расчистување. Така што, првиот чекор во воведувањето на мониторинг 
на плутачките отпадоци во пилот регионот Тара – Дрина – Сава ќе биде 
мониторингот на потонатите отпадоци (на крајбрежјата на реките и 
акумулациите. 
 
Водичот за мониторинг на плутачките отпадоци во морињата во Европа препорачува 
користење на MarineLiitterWatch37 протоколот, кој се заснова на самите граѓани и кој е 
развиен за потребите на Европската агенција за животна средина (ЕЕА). Како што кажавме 
и претходно, иако овој протокол беше првично направен за морскиот отпад, тој е 
подеднакво корисен за собирање на податоци во врска со потонатиот отпад (на 
крајбрежјата на реките и акумулациите). Заснован е на едноставна мобилна апликација за 

                                                            
36https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lb-na-26113-en-n.pdf 
37http://www.eea.europa.eu/themes/coast_river / reservoir/marine-litterwatch 
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броење, со која волонтерите го бројат отпадот на плажите и ги доставуваат податоците до 
централна база на податоци која се наоѓа во Европската агенција за животна средина. 
Процесот на мониторинг на плутачките отпадоци и интерфејсот на мобилната апликација 
се прикажани на следнава слика 13: 
 
 

 
Слика 13 Мониторинг на потонати отпадоци (на крајбрежјата на реките и акумулациите)– Севкупен пристап  
(лево) и интерфејс на мобилната апликација Marine LitterWatch (десно) 

Водичот38 за чистење на плажите и протоколот за мониторинг со користење на мобилната 
апликација Marine LiiterWatch објаснуваат: 
 
- Како да се формира или да се стане дел од заедница; 
- Како да им се помогне на заедниците во мониторингот на плутачките отпадоци; 
- Како да се следат и да се известува за отпадоците кои можат да се најдат на плажите; 
- Како да се создаваат податоци за подобро управување со плутачките отпадоци и 

подигнување на свеста; 
 
Веќе спомнавме дека, за редовна имплементација на системот за мониторинг на 
потонатиот отпад, неопходна е координација на регионално/национално ниво (на 
крајбрежјата на реките и акумулациите). Евентуалниот регионален процес на мониторинг 
на плутачките отпадоци е прикажан на сликата 14. 
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Слика 14 Регионален процес на мониторинг на потонатите отпадоци (на крајбрежјата на реките и акумулациите) 

(превод од сликата: - Методологијата варира во зависност од типот на испитување 
1. Легионална рамка, 2. Локална селекција, 3. Одредување на единицата на испитување, 4. Собирање и 

класификација на отпадоците, 5. Мерење на отпадоците, 6, Внес на податоци и сумарен извештај, 7. Анализа на 
податоците и известување, 8. Преглед на програмата. 

 
 
За време на Втората платформа за дијалог39, засегнатите страни ја предложија следнава 
институционална поставеност за активностите за мониторинг кои ќе бидат реализирани во 
пролетта 2016 година: 
 
- Регионален координатор: Секретаријат за Регионалната постојана работна група за 

регионален развој (SWG) 
- Национални координатори: Канцелариите на SWG 
- Локални координатори: јавните комунални претпријатија и волонтерите 
 
Задачи на регионалниот координатор: 
 
- Идентификување и воспоставување на местата на кои ќе се врши истражување 
- Комуникација со организациите/институциите кои го реализираат истражувањето 
- Развој и одржување на системот за истражување 
- Обука на лицата кои ќе бидат вклучени во истражувањето 
- Внесување на податоците во базата на податоци/проценка на квалитетот на 

податоците 
- Водење на базата на податоци 
- Анализа на податоците 
- Известување 
- (дополнително) развивање на методологијата 
- Учество на национални и меѓународни работилници, работни група, итн. 
 

                                                            
39Втората платформска сесија за дијалог се одржа во месец март 2016 во Призрен.  



За потребите на целосна координација на сите четири места на кои ќе се врши 
истражувањето, ќе бидат потребни околу 330 часа неопходни за воспоставување на 
системот за мониторинг и околу 250 часа годишно за одржување на системот40. 
Секоја долгорочна програма за проценка на плутачките отпадоци ќе бара специфични и 
фокусирани активности за регрутирање и обука на кадри и волонтери. Доследната и 
висококвалитетна обука е од суштинско значење за обезбедување квалитет на податоците 
и таа експлицитно мора да вклучува и развој на оперативните (теренски) вештини. 
Програмите за едукација на вработените треба да вклучуваат и конкретни информации од 
резултатите од работењето со цел, вработените и волонтерите да го разберат контекстот 
на програма за проценка на плутачките отпадоци. Ова е резиме на клучните прашања кои 
треба да бидат земени предвид при ангажирањето на волонтери во проценката на 
плутачките отпадоци (прилагодено од from Sheavly 2007):  
 
- Волонтерите треба да бидат соодветно обучени, со директно и практично искуство и 

вежби и со помошни материјали за обука и прирачници во кои детално се содржани 
нивните надлежности и процедурите; 

- Неопходна е локална координација и менаџирање за да се обезбеди достапност на 
волонтерите кога ќе има потреба од нив и дека се постапува согласно плановите за 
мониторинг; 

- Ефективната и честа комуникација, е клучен елемент во одржувањето на ангажманот 
на волонтерите, за да бидат во тек со програмските активности. Ова исто така, го 
вклучува начинот на кој нивните активности во вршењето на мониторинг ги поддржуваат 
другите активности и ресурси за управување со конзервацијата; 

- Неопходни се планови за наследување со кои ќе се обезбеди замена на волонтерите 
кои се пензионираат или заминуваат, со нови волонтери и нивна обука; 

- Редовното признавање на напорите на волонтерите може да биде ефикасна алатка во 
одржувањето на нивниот елан и инволвираност во програмата за мониторинг (на 
пример: присуство во медиуми, презентации од припадници на групата за мониторинг 
и/ или групите на локални состаноци со граѓаните, благодарници, маички, капи, итн.); 

- Програмата за мониторинг треба да биде реална во смисла, на очекувања од аспект на 
сработено и од аспект на времето неопходно за спроведување на активностите; 

- Регионалниот координатор треба да врши редовни посети на местата, за да обезбеди 
дека обуката е релевантна и дека одговара на потребите на истражувањето. Идеално 
би било да има и последователни посети кои ќе одговараат на активностите за повторни 
обуки и на другите активности; 

- Секогаш кога е можно (обично кога локалните лица се ограничени со финансиски или 
други ресурси) добро е да има и финансиска поддршка за покривање на трошоците 
поврзани со активностите кои ги спроведуваат.  

 
Иако самата природа на тоа да се биде волонтер значи, ништо да не се очекува за возврат 
на вложениот труд, сепак луѓето сакаат да знаат дека нивните активности имаат смисла и 
дека се ценети. Поопшто кажано, кога се управува со волонтерски програми важно е да се 
посвети внимание на следниве нешта (прилагодено од “Model Code of Practice for 
Organisations Involving Volunteer Staff”; Volunteering Australia 2007)41:  
 
- Интервју и ангажирање на волонтерите согласно законодавството за спречување на 

дискриминацијата и еднакви можности 
- На волонтерите треба да им се обезбеди здрава и безбедна околина за работа;  

                                                            
40https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lb-na-26113-en-n.pdf 
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- Обезбедување на соодветно осигурување за сите волонтери;  
- Дефинирање на нивните улоги и изготвување на јасен опис на нивните работни задачи;  
- Разграничување помеѓу улогите за кои луѓето се платени и оние за кои не се платени;  
- Сите лице да имаат информации за тоа, како би можеле да се пожалат, но и за 

дисциплинските политики и процедури;  
- Надомест на директните трошоци кои ги имаат волонтерите, а кои тие ги имале за 

целите на организацијата;  
- Со волонтерите да се постапува како со ценети припадници на тимот, и да бидат 

информирани за можностите да учествуваат во донесување на одлуките; и 
- Признанија за ангажманот на волонтерите. 

3.1.2.2 Мониторинг на дивото фрлање на отпад 

Пилот општините немаат доволно ефикасен систем за мониторинг на дивите депонии, и не 
знаат кој треба да биде казнет во случај на диво фрлање на отпад, ниту каде се точните 
локации на дивите депонии. Од овие причини, се препорачува еден едноставен пристап кој 
ќе биде применлив на регионално ниво. 
 
Мониторингот на дивите депонии и изготвување на регионална листа на истите, нема да 
бара правење избор на местата. Идеално би било предмет на мониторинг да бидат сите 
диви депонии но сепак, како прв чекор, доволно ќе биде да се следат само оние кои се 
наоѓаат долж реките, крајбрежјата и езерата.  
 
Слично на ова, ако зборуваме за мониторингот на плутачките отпадоци, прв чекор во 
намалувањето на влијанието ќе биде изготвување на листи на диви депонии по 
завршувањето на кампањи за расчистување. Така што, најсоодветен метод за следење на 
локациите на дивите депонии, нивниот волумен и провизорен состав на исфрлениот отпад 
е оној, кој е изготвен од иницијативата “Let`s Do It World”42 –масовно граѓанско движење кое 
започна во Естонија во 2008 година, кога околу 50.000 луѓе се обединија за да ја исчистат 
целата држава за само пет часа.  

 
Слика15Платформа "Let`s Do It World" 
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До денес, на ова платформа за чистење на дивиот отпад се приклучија вкупно 112 држави 
со околу 14 милиони луѓе. Сите пилот држави се приклучија на оваа иницијатива, но 
движечки сили за имплементација на активностите за чистење се невладините 
организации, а не општините. Важноста од организирање на кампањи за расчистување со 
цел правење на листи на диви депонии и планирање на интервенциите за превенирање 
или спроведување на законот, допрва треба да биде препознаена од широк спектар на 
засегнати страни во пилот регионот Тара – Дрина – Сава. Дивото фрлање на отпад е многу 
сложено прашање, па поради тоа, имплементацијата на програмите за мониторинг и 
расчистување бара учество на сите засегнати страни (Владата, општините, советниците и 
членовите за заедницата), ако сакаме овој проблем да биде искоренет. 
 
Методот кој го користеше “Let`s Do It World”се состоеше од следниве чекори: 
 
- Регрутирање на амбициозни лидери кои управуваат со активностите на расчистување 

на ниво на целата држава; 
- Мобилизирање на разни организации, експерти и волонтери; 
- Обуки на учесниците во кампањите; 
- Организирање на кампања за расчистување со користење на современите технологии 

(мобилна апликација “TrashOut”43, прикажана на сликата 16) со цел мапирање на дивите 
депонии: 
 

o Правење фото документација од местото; 
o Лоцирање на местото со користење на GPS; 
o Проценка на количеството и составот на фрлениот отпад 

 

 
Слика16Мобилна апликација TrashOut 

Идеално би било, пилот општините да организираат регионално координирани кампањи за 
расчистување, најмалку двапати годишно. Истата ваква поставеност треба да се 
имплементира и за кампањи за чистење на потонатите отпадоци. Добро би било 
активностите за мониторинг на потонатите отпадоци (на крајбрежјата на реките и 

                                                            
43https://www.trashout.ngo/ 

https://www.trashout.ngo/


акумулациите) и на дивото фрлање на отпад, да бидат координирани од регионални 
координатори и да се одвиваат во исти периоди. 
 
Информациите добиени од овие кампањи за чистење треба да се користат за изготвување 
на програми за превенција.  

 
4. Подобрени и регионално усогласени статистички податоци за отпад 

 

Во Извештајот за проценка на еколошкото и економско влијание за пилот регионот Тара – 
Дрина – Сава, беше направен обид, квантитативно да се изрази релативниот придонес кој 
секоја општина го има во создавањето на плутачките отпадоци. Беше направена 
компаративна анализа на стапките на создавање на отпад и на количеството кое било 
собрано, споредено со отпадот кој не бил собран. Отпадот кој не бил собран, беше 
проценет со множење на бројката на создавање на отпад по глава на жител, и населението 
кое не е опфатено со услуги за собирање на отпад. Беше направена претпоставка дека 
отпадот кој не е собран,едноставно се фрла на диво на разни локации, од каде, користејќи 
ги најкусите патеки (водотеци и водни струи) станува дел од вкупните плутачки отпадоци. 
Анализите покажаа дека двете бројки (производството на отпад и процентот на опфат со 
услуги за собирање на отпад) се засноваа на претпоставки. Уште повеќе, овие проценки 
беа засновани на различни методи, па поради тоа, од голема важност е воведувањето на 
програми за превенција на плутачките отпадоци и нивен мониторинг, со цел 
воспоставување на индикатори кои ќе се засноваат на статистичките податоци за 
отпадоците и да се изготват регионално усогласени методологии за генерирање на овие 
индикатори. 
 
Индикаторите за споредување (benchmark) се неопходни, ако сакаме да имаме добар и 
функционален систем за интегрирано управување со цврстиот отпад. Клучните индикатори 
за отпад се определени во Регулативата на Комисијата (EU) бр.849/2010 од 27 септември 
2010, со која се дополнува Регулативата (EC) бр. 2150/2002 на Европскиот парламент и на 
Советот за статистички податоци за отпадот44.  
 
За да се овозможи споредување на ниво на регионот, се предлагаат следниве индикатори: 
 
- Создавање на отпадот (килограми по глава на жител и годишно) 
- Состав на отпадот 
- Стапка на собирање на отпадот (тони отпад кои не се собираат и/или процент од 

создадениот отпад) 
- Стапка на рециклирање на отпадот (тони на отпад кои се собираат посебно или преку 

центри за негово доброволно одлагање и/ или процент од создадениот отпад) 
 
Овој модел за интегрирано управување со цврстиот отпад предлага, регионално 
усогласени методологии за собирање и евалуација на податоци за создавањето на 
отпадот, неговиот состав и стапките на негово собирање (опфатеност со услугите за 
собирање на отпадот).  
 

                                                            
44http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:253:0002:0041:EN:PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:253:0002:0041:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:253:0002:0041:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:253:0002:0041:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:253:0002:0041:EN:PDF


4.1 Методологија за определување на создавањето на отпадот и на неговиот состав 

Сигурни податоци во врска со создавањето на отпадот и неговиот состав, можат да се 
добијат само со земање на мостри и нивна анализа. Овие анализи се незаменлив 
инструмент за осознавање на стапките на создавање на отпад и на неговиот состав, што 
ќе овозможи планирање, мониторинг и оптимизација на мерките за управување со отпадот. 
Во моментов, пилот регионите немаат систематски пристап или стандардизирана 
методологија за анализа на цврстиот отпад.  
 
Методологијата за земање мостри од отпадот која е законски дефинирана во Србија и 
изготвена со вклучување на Факултетот за технички науки, Катедрата за инженеринг на 
животната средина и безбедност и здравје од Нови Сад, за собирање на податоци во врска 
со создавањето на отпадот и за неговиот состав, беа предмет на дискусија на Втората 
платформа за дијалог во Бањата Ковиљача. Методологијата која беше презентирана беше 
прифатлива за речиси сите учесници на овој настан. Општините Бјело Поље, веќе ја 
имплементираа методологијата за анализирање на мостри од отпадот и тие споделија 
некои корисни совети во однос на изборот на садови за земање мостри, со цел, анализа на 
составот. Истите беа поддржани од консултанти со користење на грантови средства. 
Другите учесници, пак, ја изразија својата загриженост дека, иако методологијата не бара 
многу ресурси, сепак нејзиното спроведување бара обука и друга поддршка. 
 
Овие отворени прашања треба да  дојдат до повисоките нивоа на одлучување, за да бидат 
обезбедени потребните ресурси. Ова е од голема важност, затоа што секое планирање на 
активностите наменети за намалување на плутачките отпадоци, мора да биде засновано 
на сигурни статистики за создавање на отпадот (и за неговиот состав). Освен тоа, за 
анализирање на мострите од отпадот, мора да користат регионално усогласена 
методологија. 
 
Ваквиот регионално прифатен и сигурен метод на земање мостри45 треба да ги земе 
предвид следниве чекори: 
 

1. Претходно истражување 
2. Обмислување и планирање на анализата 
3. Анализа на отпадот 
4. Евалуација на анализата на отпадот 

4.1.1 Претходно истражување 

Фазата на претходно истражување се однесува на обезбедување на неопходните 
позадински информации за пилот општината која има намера да прави анализа на отпадот.  
 
Се предлагаат следниве позадински информации, како составен дел од анализата на 
отпадот:  
 

1. Општ опис на подрачјето кое е предмет на истрага/анализа:  
a. Идентификување на подрачјето или на делот на подрачјето кое биде предмет 

на проценка, неговата локација, местоположба и вкупна површина;  

                                                            
45Елементите од методологијата за земање мостри од отпадот се извадени од SWA-алатката: Development of a 

Methodological Tool to Enhance the Precision & Comparability of Solid Waste Analysis Data, Петта рамковна 

програма на ЕУ, https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-759-ma48.pdf 

https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-759-ma48.pdf


b. Идентификување на разни релевантни подрачја. 
 

2. Општи информации за населението и информации за управување со отпадот: Би 
било добро да бидат обезбедени следниве информации:  

 
a. Општи информации за населението 
b. Вкупен број на жители 
c. Вкупен број на домаќинства 
d. Видови и предлози на резиденцијалните структури;  

 
3. Општ опис на организираноста на системот за управување со отпадот (чинители, 

надлежности, итн.): 
4. Видовите на отпад кои се создаваат и се собираат 
5. Опис на системот на контејнери за отпад кои се користат (на пример, канти за 

отпад за домаќинствата, поголеми комунални контејнери и капацитети за корпи за 
отпадоци) 

6. Просечен број на домаќинства и/ или лица кои користат канти за отпадоци 
7. Вкупен волумен на кантите за отпадоци; просторна разместеност на овие канти; 

колку често се врши собирање на отпадот 
8. Метод на собирање на отпадот (со големи камиони или некои други начини) и вид 

на отпад кој се собира 
9. Опис на тоа, колку поминувања се прават за собирање на отпадот 
10. Методи на одлагање на отпадот (на депонии и сл.). 

 
Расчленувањето на начинот на кој се управува со отпадот е важен за да добиеме 
статистички точни информации. Генерално земено, за програмата за анализа на отпадот 
ваквото расчленување не е задолжително но, тоа има свои предности од аспект на 
точноста на резултатите и добивање на дополнителни информации за самиот отпад (на 
пример: туризам). Во практична смисла, тоа е корисно за формирање на матрица за 
стратификација (расчленување) во почетната фаза на планирање. Оваа матрица ќе 
покаже, дали се на располагање информациите и податоците неопходни за расчленување. 
Ако општината избере да прави стратификација (расчленување), таа треба да ги земе 
предвид следниве критериуми: 
 

1. Сезонски карактер: Анализата на сезонскиот отпад треба да се направи врз 
минимум три (а идеално би било четири) сезонски кампањи за сортирање. Со 
оглед на тоа што резултатите од анализите на отпадот обично се слични на пролет 
и есен, можеме слободно да занемариме едно од овие годишни времиња. 

2. Резиденцијална структура: Следниве видови на резиденцијални структури и 
локации се покажало дека делуваат како важни критериуми за расчленување:  
 
a. Рурални подрачја 
b. Подрачја надвор од градот 
c. Подрачја во внатрешноста на градот 
d. Објекти со повеќе станови 
e. Објекти на повеќе спратови 
f. Капацитети за туристичко сместување (ако можат да се одвојат по подрачја) 

 
3. Големина на контејнерите/кантите: Генерално, за потребите на анализа на 

отпадот, се препорачуваат следниве големини на контејнерите/кантите:  
 



a. Контејнери со големина/волумен до 240 литри 
b. Контејнери со големина/волумен над 240 литри 

 
4. Систем на собирање: важно е да се разграничат оние подрачја со и без посебно 

собирање; 
5. Извори на отпад: поделба според видовите на отпад – отпад од домаќинствата или 

комерцијален отпад (најчесто препорачана поделба); тука може да го додадеме и 
туристичкиот отпад; 

6. Ден кога се собира отпадот: дали е забележана значителна разлика во 
составот/создавањето на отпадот за различни денови од неделата, и се 
препорачува овие денови да се користат како критериум за поделба. 

4.1.2 Обмислување и планирање на анализата 

Обмислувањето и планирањето се состои од следниве елементи: 
 

1. Начин на дефинирање на примерокот: ова може да ја вклучува целата територија 
на општината или определен дел од општината, иако најчесто се користи она 
првото, со цел добивање на резултати од анализата на отпадот кои ќе бидат 
репрезентативни за целото подрачје кое е предмет на анализа.  

2. Број и видови на поделби: одлуката за тоа колку и какви поделби ќе се користат во 
анализата на отпадот зависи од неколку фактори, како што се потребите на 
општината од информации за управување со отпадот, достапноста на адекватни 
податоци за планирање на отпад и доволно ресурси. 

3. Ниво на определување на примерокот: Има три главни нивоа на кои може да се 
прави определување на примерокот, и тоа: 
 

a. Во внатрешноста на домаќинството/компанијата, како на пример нивните 
канти за отпадоци 

b. Вон домаќинството/компанијата, како на пример надворешни контејнери за 
отпад, кои се користат за собирање на отпадот од врата до врата 

c. Возило за собирање смет (RCV) 
 

4. Тип на единица за дефинираниот примерок: Има три главни единици за 
дефинираниот примерок кои можат да се користат за да се добијат мострите 
неопходни за анализа на отпадот, и тоа:  
 

a. Волуменот на определен контејнер, како што се 240 литри (l) или 1100 l;  
b. Конкретната тежина на отпадот од домаќинства/од фирми, како што се 100 

килограми (kg);  
c. Конкретен број на лица кои произведуваат отпад, на пример 30 лица. 

 
5. Пресметување на бројот на единици за примерокот и големина на примерокот: Ова 

зависи од два главни критериуми:  
 

a. Варијацијата (хетерогеноста) на отпадот, изразена во коефициент на 
природна варијација. Овој коефициент обично е непознат и треба да се 
пресмета врз основа на резултати од претходни анализи на отпадот.  

b. Посакувана точност на резултатите. 
 



6. Изготвување на план за земање примерок по случај избор: Зависно од анализата ќе 
биде неопходно земање на примерок по случаен избор во однос на целата 
популација, или само на релевантен дел од популацијата, согласно определените 
критериуми за стратификација (стратифицирано земање примерок по случаен 
избор). 

7. Времетраење на кампањата на анализирање на отпадот: Се препорачува 
времетраењето на земање мостри (примероци) да опфати отпад, кој е тука најмалку 
една недела. Ова ќе овозможи земањето примерок на отпадот, да ги опфати сите 
работни денови (понеделник до петок), да го опфати целиот циклус на собирање на 
отпад и евентуалните варијации поради несобирање на отпад за време на викенд. 

4.1.3 Анализа на отпадот 

Секој примерок кој бил собран треба да биде означен со единствен референтен број кој ќе 
може да се користи во влажни услови. За секој поединечен примерок (мостра) треба да се 
прибираат и евидентираат следниве минимум податоци од страна на тимот кој работи на 
собирање на мострите, и тоа во моментот на земање на мострата: 
 

a. Единствен идентификациски број 
b. Адреса на мострата 
c. Датум на земање на мострата 
d. Број и тип на контејнери за отпад од каде била земенамострата 
e. Визуелна проценка на % на исполнетост на контејнерот за отпад  
f. Визуелна проценка на % на исполнетост и на другите контејнери на иста адреса, 

за да се добијат информации за пресметување на количеството на отпад 
 

Секој примерок (мостра) се мери и се евидентира нејзината тежина. Создавањето на отпад 
по глава на жител седобива така што, просечната дневна тежина се дели со бројот на 
населението во примерокот кој се испитува.  
 
Секој примерок треба посебно да се сортира, и тоа во категории кои одговараат на 
изготвениот Каталог за сортирање, кој содржи 13 задолжителни примарни категории и 35 
препорачани секундарни категории на отпад. Сортирањето е прикажано на сликата 17 
подолу. 



 
Слика 17 Сортирање на отпадот 

4.1.4 Евалуација на анализата на отпадот 

Основа за оваа евалуација се основните резултати од тежината (килограми по глава на 
жител) и резултатите од процедурата за сортирање (состав на отпадот во килограми) за 
секоја единица мостра. Резултатите за основната тежина ќе бидат пренесени од хартија во 
Excel формат. 
 
За секој категорија на отпад, за секоја кампања и за вкупните резултати, треба да ги 
пресметаме следниве статистички вредности:  
 

 Средна вредност 

 Стандардна девијација 

 Коефициент на варијација 

 Интервал на релативна доверба (%)  

 Состав (%) 
 
Екстраполацијата е уште еден важен елемент во земањето мостри (примероци) од отпадот. 
Таа го опфаќа заклучокот од резултатите добиени од мострата во однос на вкупното 
количество на отпад. Тука можеме да разграничиме два случаи:  
 

 Случај 1: Се прави мерење на типот на отпад кој бил истражуван на определено 
подрачје (на пример: домаќинства и комерцијален отпад)  и со тоа се знае вкупното 
количество на отпад. Вкупниот резултат од примерокот (составот на отпадот) може 



да се припише на вкупното количество на отпад, и во тој случај нема да има потреба 
од екстраполација.  

 Случај 2: Вкупното количество на отпадот кој се истражува е непознато. Ова е случај 
само ако отпадот од домаќинствата е предмет на анализа но, истиот не се мери 
посебно (се мери само мешавина од комерцијален и отпад од домаќинствата). Така 
што, во овој случај е неопходно екстраполирање на резултатите од примерокот на 
отпадот на определено подрачје.  

 
Количеството на отпадот може да се екстраполира со користење на следниве податоци 
како референтна вредност:  
 

 Бројот на единици за земање мостри, или 

 Број на жители, или  

 Број на домаќинства 
 
Форматот на прикажување  на резултатите е важен аспект од методологијата за анализа 
на отпадот и ќе влијание на споредливоста на резултатите од анализата на отпадот помеѓу 
разните анализи. Регионално усогласената методологија треба да користи стандардни 
обрасци и процедури за известување.  

4.2 Методологија за определување на опфатот со услуги за собирање на отпадот 

Пилот регионите во моментов немаат систематски пристап или стандардизирана 
методологија за опфат со услуги за собирање на отпадот. Ваквата методологија треба да 
произлезе од сеопфатна анализа на следниве прашања: 
 

1. Статистички информации за населението, бројот на домаќинства и бизниси 
(комерцијални и индустриски субјекти) во секое населено место; карта на 
просторната разместеност на населените места, на фирмите и на патната мрежа, 
по можност во GIS формат; 

2. Вкупно податоци за генерирање на отпадот по глава на жител во определен период 
(ден, недела, месец, година, зависно од потребата); 

3. Пресметување на потребата големина на контејнерите/нивниот број и зачестеност 
на подигнувања за да се собере создадениот отпад; 

4. Ажурирана база на податоци на корисниците, што вклучува:  
 
a. Секторот на корисници (домаќинства, фирми, институции и индустрии) 
b. Големина/број на контејнерите 
c. Број на подигнувања/зачестеност на подигнувања 
d. Измени: големите фирми заменети со помали фирми, и обратно, заедно со 

сезонските варијации во базата на корисници (враќање на печалбарите, 
викендички, туристичко сместување) 

 
5. Карта (во GIS формат) на која се прикажани локациите на контејнерите и нивните 

големини во однос на дистрибуцијата на корисниците и создавањето на отпадот;  
6. Пресметување на количествата на отпад кои не се собрани, како процент од 

вкупниот создаден отпад; 
7. Пресметување на потребната големина/број на контејнерите и бројот на 

подигнувања за да може да се собере отпадот кој во моментов не се собира. 



8. Ажурирање на базата на податоци за корисниците, со оние корисници кои не се 
опфатени со редовното собирање на отпадот; 

9. Карта (во GIS формат) на која е покажано каде треба да се постават адекватните 
контејнери за да бидат достапни за корисниците на услугите, согласно избраниот 
систем за собирање (од врата до врата или сл., како и сегрегација на отпадот или 
собирање на мешан отпад) 

 
Неопходно е изготвување на детална методологија и нејзино прифаќање кај пилот 
регионите/општините. Таа ќе придонесе кон подобро планирање на начинот на кој треба 
да се прошират условите за собирање на отпадот и да се намалат плутачките отпадоци. 
 

5. Активности за спречување на плутачки отпадоци 
 

Севкупна цел на активностите за спречување на плутачките отпадоци е, да се подобри 
сегашната состојба со отпадот, преку зајакнување на организациските и финансиски 
капацитети на операторите, да можат да ги опфатат и подалечните рурални подрачја со 
организирани услуги за собирање на отпадот и подобрување на стапката на рециклиран 
отпад. Така што, заедничките цели на пилот регионот Тара - Дрина – Сава би биле: 
 
1. Проширување на услугите за собирање на отпадот на руралните подрачја (%); 
2. Поголем процент на рециклирање на пластиката (%); 
3. Намалување на дивото фрлање на отпадот (% од населението или количество на 

отпад); 
4. Намалување на плутачките отпадоци (%) 
 

Овој модел за интегрирано управување со цврстиот отпад се фокусира на најдобрите 
искуства на проширување на услугите за собирање на отпадот во руралните подрачја, и 
дава предлози за планирање на патеките за собирање на отпадот, притоа дефинирајќи го 
бараниот волумен на контејнерите и на возилата за собирање на отпад, како и месечните 
трошоци за гориво за секоја пилот општина. 
 

5.1 Најдобри пракси во собирањето на руралниот отпад 

 
Најдобрите пракси во собирањето на руралниот отпад прикажани во овој модел за 
интегрирано управување со цврстиот отпад се добиени од следниве извори: 
 
- Алатка за учење во врска со комуналниот отпад, лекција 3 – собирање на цврстиот 

отпад46 

- Водич за воведување на капацитети за цврст отпад во заедницата47 

 
Со користење на Алатката за учење во врска со комуналниот отпад, пилот 
општините можат да ги осознаат проблемите и отворените прашања во врска со 
собирањето на цврстиот комунален отпад, да ги споредуваат системите со кои управуваат 
јавни и приватни лица, да ги разберат видовите на системи за собирање на отпадот, да ги 
осознаат бенефициите од користењето на претоварни станици, да изготват економска 
анализа на претоварните станици и да го разберат проектирањето на претоварните 
станици. 

                                                            
46http://msw.cecs.ucf.edu/collegestudents.html 
47https://www.h-gac.com/community/solid-waste-

management/documents/guide_to_developing_community_solid_waste_facilities.pdf 

http://msw.cecs.ucf.edu/collegestudents.html
https://www.h-gac.com/community/solid-waste-management/documents/guide_to_developing_community_solid_waste_facilities.pdf
https://www.h-gac.com/community/solid-waste-management/documents/guide_to_developing_community_solid_waste_facilities.pdf
https://www.h-gac.com/community/solid-waste-management/documents/guide_to_developing_community_solid_waste_facilities.pdf


 
Главна полза на пилот општините од користењето на оваа алатка е можност за анализа на: 
 

1. Вкупното време потребно за собирање на отпадот 
2. Вкупниот број на возила и контејнери кои се потребни 
3. Бројот на корисници кои може да бидат опслужени од возило во текот на денот 
4. Зачестеност на собирањето на отпадот 
5. Месечните трошоци за гориво 

 
Алатката содржи формула за пресметување на вкупното време неопходно за собирање на 
отпадот, и тоа: 
 
Y=a+(bc x N)+bkm+c(d)+e+f+g 
 
Табела7 Влезни податоци за пресметување на вкупното време потребно за собирање 

a+e 
a – време од гаража до патеката за собирање, e- време на возење од гаражата до 
крајот на патувањето 

N Вкупен број на локации 

Wg Создавање на отпад по локација (kg) 

Wsw Тежина на отпадот (1.1m3, или 120l) 

CR Показател на компактирање/ набивање на возилото (1:3) 

bc 
Време за собирање на отпадот по локација или по собирање + време за спуштање на 
контејнерот (min) 

bkm Време на возење од една до друга локација (min) 

d Време за одлагање на отпадот (време поминато на депонија с30 min) 

d Влез и излез од гаражата 

f+g Време поминато надвор од рутата (15% од денот) 

c Вкупно патувања во текот на месецот 

 
- a, d и e се функција на растојанието и брзината – обично 30km/h; 
- b е функција на бројот на корисници, времето по корисник, број на полнења (делумно 

или целосно); b се добива со собирање на bc (време за собирање на самата локација) 
и на bkm (време за возење од една до друга локација); времето е функција на 
растојанието кое се патува и просечната брзина, при што брзината се смета дека е 
30km/час; 

- c е функција на капацитетот на возилото и неговиот показател на компактирање; 
 
Бројот на возила и контејнери кои се потребни зависи од создавањето на отпад во даденото 
подрачје. Бројот на потребни контејнери ќе зависи од волуменот на контејнерите и на 
густината на отпадот. Волуменот на контејнерите се определува врз основа на 
резиденцијалното подрачје (единечна куќа или зграда со повеќе станови) и методот за 
собирање (од врата до врата или систем на носење на отпадот до контејнерот). Со оглед 
на тоа дека моделот за интегрирано управување со цврстиот комунален отпад најмногу се 
фокусира на руралните подрачја, собирањето од врата до врата се применува со 
користење на канти за отпад со волумен од 120l. Густината на отпадот е 15kg/120l. Потоа 
вкупниот број на канти за отпад од 120l се пресметува така, што количеството на 
создадениот отпад (kg) кој одговара на соодветниот период на зачестеноста на негово 
собирање (неделно количество ако се собира еднаш неделно, или други периоди кои 



одговараат на зачестеноста на собирање) се дели со густината на отпадот (15kg, за 120l 
bins). Ако се користат контејнери од 1.1m3, тогаш густината на отпадот која ќе се користи е 
120kg/1.1m3.  
 
За да се пресмета бројот на корисници кои едно возило може да ги опслужи во текот на 
денот, треба да ги знаеме волуменот и густината на отпадот (што е во корелација со 
стапката на компактирање). Со оглед на тоа дека тежината на 1m3отпад е околу 110 kg, 
вообичаениот процент на компактирање на возилото е 1:3 а просечното создавање на 
отпад по глава на жител во руралните подрачја е 0.7kg, тоа  значи, дека 12m3возило може 
да опслужи 2.772 корисници на ден.   
 
Или: 
 
Волумен на возилото (m3) x 110kg (густина) x 3 (фактор на компактирање) x 0.7 (создавање 
на отпад по глава на жител) = вкупно опслужени корисници воденот.  
 
Зачестеноста на собирање, е функција од количеството на отпад предвидено за собирање, 
волуменот на возилото, вкупното време за собирање на отпадот и вкупниот број на работни 
смени. Обично оптималната зачестеност за собирање на отпадот е еднаш во неделата. 
Ваквата зачестеност на собирањето овозможува оптимално користење на возилата за 
собирање на сметот и нивно одржување. Зачестеноста на собирањето се планира за 
целата територија на општината, земајќи го предвид создавањето на отпадот, волуменот 
на актуелниот возен парк и должината на патиштата за собирање на отпадот.  
 
Клучна работа кога се планира собирањето на отпадот во руралните подрачја е 
обезбедувањето на доволен волумен на контејнери и оптимизирање на патиштата за 
собирање на отпад. Пречка во планирањето на овие патишта може да биде постојната 
патна инфраструктура т.е. недостапноста на оддалечените подрачја со стандарди возила. 
Поради тоа, најдобрите пракси предлагаат оваа услуга да се подели на следниов начин: 
 
- стандардните возила за собирање на отпадот со волумен од 12-20m3 да ја користат 

главната патна мрежа; 
- помалите возила (со волумен од 3-6m3), евентуално и трактори, да се користат за 

опслужување на домаќинствата и да го транспортираат собраниот отпад до определени 
места за собирање (рурални претоварни станици) кои се наоѓаат на стратешки места – 
на крстосници со локални патишта.   

 
Водичот за воведување на капацитети за цврст отпад во заедницата изготвен од 
Dannenbaum Environmental Corporation (1999) е збирка на најдобри пракси за собирање на 
отпадот во пооддалечените рурални подрачја.  
 

Овие најдобри пракси објаснуваат како да се направи проценка на вкупните трошоци на 
актуелниот систем за цврст отпад, и исто така покажуваат, на кој начин користењето на 
претоварни станици може да го намали трошокот по глава на жител кој се случува при 
собирањето на цврстиот отпад. Руралните претоварни станици можат исто така да се 
користат за амортизирање на трошоците потребни за расчистување на дивите депонии. 
 
Руралната претоварна станица едноставно претставува место на кое жителите можат да 
се ослободат од обичниот комунален отпад и од работи кои бараат посебни услови за да 
бидат фрлени како отпад. Постои широк спектар на проекти за тоа, како би можеле да 
изгледаат собирните центри, зависно од материјалите кои се прифаќаат, локацијата, бројот 



на жители кои го користат, центарот и финансиските средства на располагање за изградба 
и за работење. Овие центри се исто така добри локации и за рециклирање. Овие 
претоварни станици обично се состојат од една или повеќе подвижни приколки, контејнери 
или канти на тркала за привремено складирање и потоа, транспортирање на собраниот 
отпад до општинската или регионална депонија. 
 
Руралните претоварни станици можат да бидат фиксни или мобилни. Фиксната станица е 
постојано лоцирана на парцелата на земјиште и има определени подобрувања за да се 
подобри собирањето и одлагањето на отпадот (огради, осветлување, директен пристап на 
пат, и чувар). Фиксните станици за собирање бараат релативно мали трошоци за 
одржување и имаат само канти за собирање на отпадот или можат да нудат и посеопфатни 
услуги како што се, собирање на отпад за понатамошно рециклирање, собирање на 
отпадни масла, собирање на отпасен отпад од домаќинствата и компостирање. Сепак, како 
што се прошируваат овие функции, така се зголемуваат и трошоците. 
 
Мобилните станици за собирање на отпадот се возила за собирање на отпадот кои 
запираат на определена локација во определено време за да го преземат отпадот на таа 
локација. Обично ова се периферни делови на фреквентни патишта. Најчесто местата кај 
кои возилата застануваат да го соберат отпадот немаат дополнителни подобрувања, освен 
можеби знак, на кој е напишано времето на собирање на отпад, каков отпад се прифаќа и 
точното определување на локацијата. Некои од овие мобилни места користат и одредени 
патни подлоги со цел, возилата и камионите да можат да го користат местото дури и во 
лоши временски услови. Иако не е чест случај, можно е да се нудат и најголем број од 
другите услуги кои се типични за фиксните претоварни станици. 
 
Руралните претоварни станици треба да се наоѓаат блиску до фреквентен пат. Локацијата 
треба да биде таква, што ќе избегне евентуални непријатности (бучава и мирис) или 
евентуални опасности (сообраќај или сл.). И конечно, локацијата треба да биде достапна 
од ценовен аспекти со цел, трошоците за нејзино подобрување да се сведат на минимум. 
 
Идеално би било сите фиксни рурални претоварни станици да ги задоволуваат 
минималните стандарди за безбедност на корисниците, да бидат лесно пристапни, 
едноставни за употреба, да вршат контрола врз отпадот, да се спречува несаканото 
собирање на отпадот од диви собирачи и можност за адекватни услуги за собирање на 
отпадот. Апсолутни минимални барања, за да имаме соодветни места за собирање на 
отпадот се следниве: 
 
- Површина која ќе овозможи пристап до местото до возило во сите временски услови, 
- Едноставен пристап до местото и до контејнерите за жителите и/ или за оператори 

избрани од заедницата, 
- Ограда од безбедносни причини и спречување на влијанијата од ветер, 
- Соодветно работно време, вклучувајќи ги и викендите, 
- Поставени знаци со работно време, кој материјал се прифаќа на местото и 

предупредување дека секое диво фрлање на отпад ќе биде казнето. 
 

Има многу решенија како би можело да изгледа местото на кое се наоѓа руралната 
претоварна станица. Три од овие опции, како и нивните аргументи за и против се 
прикажани на сликата 18. 
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Студиите на случај, даваат примери за тоа, како можат да бидат организирани руралните 
претоварни станици кои, освен тоа што се место на кое жителите можат да се ослободат 
од кабастиот, посебен и сегрегиран отпад од домаќинствата, исто така го намалуваат и 
времето поминато во пат за посебните возила за собирање на отпадот. Собирањето од 
врата до врата на сегрегираниот отпад е овозможено од операторот ангажиран од 
локалната заедница или, пак, самото население на своја рака го транспортира својот отпад 
до руралната претоварна станица.  

 
Рамка 2. Студија на случај од Chambers County (САД) 

 
Chambers County има околу 25.000 жители, 5% од нејзината територија е урбана а 95% е рурална. Секоја 
година се создаваат околу 87.000 тони отпад. Chambers County смета дека кадровската екипираностна 
нивните рурални претоварни станици овозможува граѓаните правилно да го одвојуваат нивниот отпад, го 
контролира потенцијалното диво фрлање на отпад и исто така ја контролира чистотата на самата станица. 
Пред да биде кадровски екипирана оваа претоварна станица, честа слика која можела да се забележи бил 
отпад расфрлан насекаде а одвојувањето на отпадот не се вршело на исправен начин. 
 
Општината управува со вкупно осум рурални претоварни станици, екипирани со кадар, кои го прифаќаат 
комуналниот отпад, опасниот отпад, отпадните масла, искористените филтри за масла, стари гуми, бела 
техника и батерии/ акумулатори. Граѓаните можат на своја рака да го донесат отпадот до претоварната 
станица или да се организираат собирање од врата до врата во нивната заедница. Потоа, оператор избран 
од општината, го собира комуналниот отпад од претоварната станица, а материјалот за рециклажа го 
собираат овластени приватни компании. 
 



 
Слика19Рурална претоварна станица во Chamber County, Тексас 

На почетокот, руралните претоварни станици се наоѓаа на околу дваесет локации и на нив имаше само 
контејнери со капацитет од 1.1m3. Ваквиот систем беше многу скап за одржување. Потоа со текот на 
времето, нивниот број се намали, а се зголеми капацитетот на контејнерите – сега се користат контејнери 
од 40-m3. Во моментов тие имаат станици за набивање, или контејнери со голем капацитет, или двете. 
Отпадот се транспортира од руралната претоварна станица до депонијата со посебни возила во 
сопственост на општината и од страна на вработените задолжени за тоа. 

 
 

5.2 Предлог концепт за собирање на отпадот во руралните подрачја 

 

Примерите за најдобра пракса наведени во делот 5.1. се користат за изведување на 
концепти за собирање на руралниот отпад во секоја пилот општина.  
 
Главните цели на предложеното собирање на руралниот отпад се поврзани со 
намалувањето на еколошкото и економско влијание на плутачките отпадоци, а тие се: 
 

- Спречување на создавање  диви депонии преку проширување на услугите и во 
оние подрачја кај кои не се врши редовно собирање на отпадот; 

- Подобрување на стапката на рециклажа на отпадот од пакување (во прв ред 
пластиката) и со тоа да се намали ваквиот вид на отпад во плутачките отпадоци;  

 
Предложениот систем за собирање на руралниот отпад е „од врата до врата“, со цел 
спречување на создавањето на дивите депонии од оние граѓани кои не сакаат да го носат 
својот отпад на поддалечени локации/контејнери. Исто така, предвидено е и примарно 
одвојување на отпадот. Сепак, општината ќе одлучи дали примарното одвојување на 
отпадот ќе се имплементира веднаш со започнувањето на активностите за собирање на 
руралниот отпад или тоа ќе се направи во подоцнежна фаза. Треба исто така, да имаме 
предвид, дека системот за собирање од врата до врата е скап (поради патот кој треба да 
го поминат возилата) и често не може да се примени во руралните подрачја поради 
проблеми со пристапноста (тесни, стрмни и неуредени улички по кои не може да помине 
возилото за собирање на сметот). Од тие причини се препорачува воспоставување на два 
паралелни системи за собирање на отпадот:  
 

1. Собирање на руралниот отпад за сметка на општината, а со кое ќе управува 
комунално претпријатија или надворешна приватна фирма за собирање на отпадот. 



Тоа се врши со стандардни возила за собирање на отпадот со капацитет од 10-20m3 
кои ги користат исклучиво главните патишта за патување и собирање на отпадот од 
определените места за собирање. Ако патиштата тоа го дозволуваат (свртување 
на возилата, место да поминат и сл.) може да се користат и возила со поголем 
волумен.  

2. Собирање на руралниот отпад за сметка на локалната заедница. Во овој случај 
граѓаните сами го носат својот отпад (кој е веќе сепариран), поточно кантите со 
отпадоци до најблискиот собирен пункт, или можат да ангажираат локален 
собирач на отпад (избран од самата заедница) тоа да го прави за нив. Овој собирач 
на отпадот може да биде и подизведувач на општинскиот оператор на руралната 
заедница. Општината ќе одлучи каква ќе биде институционалната форма на 
собирањето на руралниот отпад организирано од локалната заедница. Локалниот 
собирач на отпадот треба да има соодветно возило (на пример: трактор), кој ќе може 
да пристапи до местото каде се наоѓаат корисниците, на самите улици, кои притоа 
може да бидат неасфалтирани, стрмни и тесни. 

 
Пунктовите/местата за собирање се локации, каде ќе се сретнуваат двата паралелни 
системи: редовно собирање на отпадот со кое управува општината т.е. за нејзина сметка, 
и локалното собирање на отпадот, организирано од самата локална заедница (селото).  
 
Овие собирни пунктови секогаш се наоѓаат долж главниот пат. Во некои случаи локалната 
мрежа на улици е паралелна на главниот пат, или локалниот пат се разгранува и води до 
селото. И во двете ситуации, локалното население или локалните собирачи на отпадот, го 
носат отпадот до нивните собирни пунктови. Тие можат да бидат во форма на мобилни или 
фиксни (рурални) претоварни станици. Мобилниот претовар се користи на локации на кои, 
локалниот пат се одвојува од главниот пат и притоа поврзува едно или две населени места. 
Фиксните претоварни станици се наоѓаат на стратешки места кај кои неколку населени 
места со релативно голем број на население, можат соодветно да го одложат својот отпад 
во периодот помеѓу две закажани собирања на отпадот.  
 
Кај мобилните претоварни станици, кои се всушност дел од главниот пат, возилата за 
собирање на отпадот запираат во определено време за да го преземат насобраниот отпад. 
Отпадот се полни од помало возило во стандардно возило за собирање на отпадот, па 
поради тоа двата системи за собирање (оној на општината и оној на локалната заедница) 
мора да бидат временски синхронизирани.  
 
Фиксните рурални претоварни станици бараат земјишна парцела која е оградена и на која 
има соодветни контејнери. Типот и волуменот на контејнерите мора да одговара на 
системот на претовар кој е соодветен на општинските возила за собирање на отпадот. 
Подигнат пат (рампа), овозможува растовар на отпадот од помалото возило (најчесто 
трактор) во контејнер. Предноста на фиксните претоварни станици е дека временскиот 
распоред за собирање од страна на стандардите возила за собирање на сметот, со кои 
управува јавното претпријатие или приватна фирма за управување со отпадот ангажирана 
од општината, не мора да биде истовремено со планот за растовар на отпад во системот 
за собирање на отпадот, организиран од самата заедница. Недостатокот тука е што овој 
систем е поскап. 
 
Собирните пунктови можат да се користат за привремено складирање на материјалот за 
рециклирање. Во случај на примарно одвојување на отпадот, контејнерите за негово 
одвојување се наоѓаат во самите рурални претоварни станици, а во овие станици може 
исто така да се организира и секундарно одвојување на отпадот. Кај мобилните собирни 



пунктови може исто така да се собираат и материјалите за рециклирање, под претпоставка, 
дека општината го организира собирањето на одвоениот отпад. Инаку, за собирање може 
да се повикаат и авторизирани приватни компании кои го вршат рециклирањето. Така што, 
општинските оператори ќе го собираат само резидуалниот отпад, и ова ќе го намали 
количеството на отпад, зачестеноста од собирање на отпадот и, најважно од сè, 
трошоците. 
 
Планирањето на собирањето на руралниот отпад се состои од следниве чекори: 
 

1. Идентификување на сите населби во сите пилот општини кои не се опфатени со 
редовните услуги за собирање на отпадот, како и на соодветниот број на население, 
врз основа на податоци од јавните комунални претпријатија, лоцирани на Google 
Maps; 

2. Создавањето на отпадот е пресметано за секое населено место кое не е опфатено 
со редовните услуги за собирање на отпадот; дискусии со засегнатите страни за 
воведување на примарно одвојување на отпадот со цел резидуалниот отпад да го 
собираат јавните претпријатија, а отпадот за рециклажа, да го собираат 
овластените компании за рециклажа, при што биоразградливиот отпад ќе биде 
компостиран од самите корисници. За време на Втората платформа за дијалог 
(одржана во месец март 206 година во Бања Ковиљача), некои од учесниците 
укажаа дека одвоеното собирање на отпад во населби кај кои никогаш немало 
никакви услуги претходно, ќе претставува проблем. Притоа да потенцираме дека, 
најмалку 50% од учесниците на оваа средба искажаа подготвеност да овозможат 
возила за одвоено собирање на почетокот од работењето. 

3. Анализа на патната инфраструктура за да се оптимизираат патните рути; рутите се 
покажани на Google Maps; рутите се движат по главните патишта, почнувајќи од 
гаражата на возилата за собирање на отпадот (кои најчесто се наоѓаат во главниот 
град на општината) до местото за одлагање (кое може да биде санитарна депонија 
или друга депонија во општината која не ги исполнува стандардите), и потоа назад, 
во гаражата; 

4. Бројот на собирни пунктови – или некое населено место (мобилни претоварни 
станици) или рурални претоварни станици (фиксен претовар) кои опслужуваат 
повеќе населени места, и истите да се дефинирани за секоја рута; измерено е 
растојанието помеѓу собирните пунктови; 

5. Поставеност на руралните (фиксни) претоварни станици за отпад на соодветни 
локации – крстосници на главни и локални патишта, во близина на населените места 
кои имаат поголем број на жители, а со тоа и поголема стапка на создавање отпад; 

6. Времето за собирање на отпадот на секој собирен пункт и вкупното време за 
собирање на отпадот, се пресметани врз основа на растојанието, разумните паузи 
и брзината; 

7. Пресметан е вкупниот волумен на потребните возила и бројот на контејнери 1.1m3 

(кои можат лесно да се претворат во 120l канти за отпад, врз основа на показателот 
дека 1 контејнер од 1.1m3е еднаков на 8 x 120l канти за отпад); просечната густина 
на отпадот во еден контејнер од 1.1m3 е 120kg, но поради резервираната маргина 
од 30%, пресметките оперираат просечна густина на отпадот од 98 kg. 

8. Пресметан е неопходниот волумен на возилата за собирање на отпадот врз основа 
на количествата на резидуален отпад, бројот на рути, вкупното време за собирање 
на отпадот за секој рута и зачестеноста на собирањето (обично еднаш неделно).  

9. Трошоците за гориво се пресметани врз основа на вкупното растојание кое се 
патува, просечната потрошувачка од 15l дизел гориво на 100km и актуелните цени 
на дизел горивото во пилот државите.  



 
Определувањето на патиштата/рутите и пресметките се прикажани во Анексот 3.  
 
Подолу е даден пример со општината Пријепоље. Треба да имаме предвид дека отпадот 
кој ќе се собира од населените места и кој не е опфатен со услугите на 
Општината Пријепоље ќе заврши на сегашната депонија која не ги исполнува 
условите а која се наоѓа на крајбрежјето на реката Лим. Ако комуналното 
претпријатие продолжи да ја користи оваа депонија тогаш проширувањето на опфатот со 
услугите нема да го минимизира проблемот со плутачките отпадоци. Од друга страна, пак, 
додавањето на повеќе отпад на депонијата која Општината Пријепоље ја 
користи за свои потреби, само дополнително ќе го влоши проблемот. Со сличен 
проблем ќе се соочат и општините Бјело Поље и Зворник, кај кои општинските депонии (кои 
не  ги задоволуваат условите) се наоѓаат во близина на реката. Сепак, ова не значи дека 
отпадот не треба да се собира од пооддалечените населени места до моментот, кога овие 
општини ќе најдат решение за проблемот со одлагање на отпадот. Се препорачува овие 
критични точки (депониите кои ги користат општините Бјело Поље, Пријепољеи 
Зворник) да бидат навремено затворени  рекултивирани, и собраниот отпад да 
се транспортира до најблиската регионална санитарна депонија.  
 
Пресметките за потребните возила и волуменот на контејнери, се базираат на создавањето 
на отпадот во населените места во Општината Пријепоље кои не се опфатени со 
редовните услуги на собирање на отпадот. Бројките кои беа користени за направените 
пресметки се дадени во Табелата8.  
 
Табела8 Населени места/ население кои не се опфатени со редовните услуги на собирање на отпадот, и создавање 
на отпад во општината Пријепоље 

Населени места кои не се 
опфатени со услугите за 
собирање на отпадот 

Населени
е 

Индикатор (kg/ 
по жител/ ден) 

Создавање на 
отпад (kg/ по 
жител/ден) 

Отпад 
(тони/ 

годишно) 

Алијановиќи 131 0.7 92 33 

Балиќи 585 0.7 410 149 

Баре 42 0.7 29 11 

Бискупиќи 12 0.7 8 3 

Бјлеахова 75 0.7 53 19 

Брајковац 65 0.7 46 17 

Брвине 157 0.7 110 40 

Бродарево 1,845 0.7 1,292 471 

Буковик 34 0.7 24 9 

Виничка 362 0.7 253 92 

Врбово 63 0.7 44 16 

Гојаковиќи 105 0.7 74 27 

Горње Бабине 217 0.7 152 55 

Горње Горачице 30 0.7 21 8 

Горњи Страњани 61 0.7 43 16 

Гостун 64 0.7 45 16 

Грачаница 168 0.7 118 43 

Гробнице 232 0.7 162 59 

Дивци 311 0.7 218 79 

Доње Бабине 223 0.7 156 57 



Населени места кои не се 
опфатени со услугите за 
собирање на отпадот 

Населени
е 

Индикатор (kg/ 
по жител/ ден) 

Создавање на 
отпад (kg/ по 
жител/ден) 

Отпад 
(тони/ 

годишно) 

Доњи Страњани 79 0.7 55 20 

Дренова 162 0.7 113 41 

Душманиќи 270 0.7 189 69 

Ѓурашиќи 194 0.7 136 50 

Забрдљи Тоци 80 0.7 56 20 

Завинограѓе 1,265 0.7 886 323 

Залуг 1,205 0.7 844 308 

Заступ 101 0.7 71 26 

Звијезд 76 0.7 53 19 

Ивање 1,145 0.7 802 293 

Ивезиќи 98 0.7 69 25 

Избичањ 31 0.7 22 8 

Јабука 275 0.7 193 70 

Јунчевиќи 229 0.7 160 59 

Камена Гора 167 0.7 117 43 

Караула 37 0.7 26 9 

Карошевина 163 0.7 114 42 

Каќево 59 0.7 41 15 

Кашице 71 0.7 50 18 

Ковачевац 1,604 0.7 1,123 410 

Копривна 31 0.7 22 8 

Кошатица 296 0.7 207 76 

Кошевине 966 0.7 676 247 

Крушево 26 0.7 18 7 

Кучин 137 0.7 96 35 

Лучице 156 0.7 109 40 

Матаруге 130 0.7 91 33 

Меѓани 44 0.7 31 11 

Мијани 12 0.7 8 3 

Мијоска 777 0.7 544 199 

Милаковиќи 52 0.7 36 13 

Милешево 90 0.7 63 23 

Милошев До 63 0.7 44 16 

Миљевиќи 478 0.7 335 122 

Мрчковина 16 0.7 11 4 

Мушковина 19 0.7 13 5 

Ораовац 254 0.7 178 65 

Орашац 158 0.7 111 40 

Осоје 466 0.7 326 119 

Оштра Стијена 34 0.7 24 9 

Поткрш 102 0.7 71 26 

Поток 142 0.7 99 36 

Правошево 48 0.7 34 12 

Прањци 326 0.7 228 83 

Пријепоље 13,330 0.7 9,331 3,406 

Расно 379 0.7 265 97 



Населени места кои не се 
опфатени со услугите за 
собирање на отпадот 

Населени
е 

Индикатор (kg/ 
по жител/ ден) 

Создавање на 
отпад (kg/ по 
жител/ден) 

Отпад 
(тони/ 

годишно) 

Ратајска 2,032 0.7 1,422 519 

Седобро 304 0.7 213 78 

Сељане 160 0.7 112 41 

Сељашница 677 0.7 474 173 

Скокуќе 68 0.7 48 17 

Слатина 161 0.7 113 41 

Сопотница 148 0.7 104 38 

Ташево 1,974 0.7 1,382 504 

Хисарџик 220 0.7 154 56 

Хрта 103 0.7 72 26 

Црквени Тоци 46 0.7 32 12 

Чадиње 303 0.7 212 77 

Чаушевиќи 149 0.7 104 38 

Џурово 89 0.7 62 23 

 
Некои контејнери се поставени во повеќето од населените места наведени во табелата 8 
погоре, покрај главните патишта, но и покрај тоа, се смета дека во овие населени места не 
се овозможени услуги за собирање на отпадот, затоа што мнозинството од населението 
нема едноставен пристап до контејнерите за собирање на отпадот. Овие населени места 
се прикажани со поинаква боја на картите на кои се наведени рутите и селата кои не се 
опфатени со услугата.  
 
Утврдени се три главни рути, тнр. “виолетова”, “сина” и “бела”; а четвртата рута (“зелена”) 
може да профункционира за време на туристичката сезона. Означувањето на рутите со бои 
го поедноставува планирањето на патувањата и на соодветните собирни пунктови.  
 
Собирни пунктови долж “виолетовата” рута се:  
 
Табела 9 Собирни пунктови долж "виолетовата" рута 

Собирен 
пункт 

“Виолетова” рута 

1 Претоварна станица Милешево 

 Аљиновиќи 

 Косатица 

 Меѓани 

 Милешево 

 Милошев До 

 Мушковина 

 Правошево 

 Седобро 

 Хизарџик 

 Бискупиќи 

 Караула 

2 Претоварна станица Расно 



Собирен 
пункт 

“Виолетова” рута 

 Ташево 

 Расно 

3 Транспорт до општинската депонија во Пријепоље (која не ги исполнува условите) 

 
Тука имаме две фиксни претоварни станици (Милешево и Расно).  
 
Вака изгледа виолетовата рута: 

 
Слика 20 Виолетова рута на возилото за собирање на рурален отпад во Општината Пријепоље 

Секоја рута започнува од гаражата која се наоѓа во Пријепоље; возилото се движи помеѓу 
собирните места/пунктови (вклучувајќи ги и руралните претоварни станици), се движи до 
општинската депонија (која не ги исполнува условите), го истовара отпадот и повторно се 
враќа во гаражата. Така што, бројот на собирни пунктови е n+1 (3 за „виолетовата“ рута). 
Вкупното време за собирање на отпадот е пресметано со користење на следнава формула: 
 
Y=a + (bc x N) + bkm + c(d) + e + f + g 
 
Времето потребно за патување помеѓу собирните пунктови и вкупното време за собирање 
на отпадот за „виолетовата“ рута се дадени на табелата 9. 
 
Табела 10 Време за патување помеѓу собирните пунктови долж “виолетовата” рута, до општинската депонија 
(која не ги исполнува условите) и назад 



   
Број на локацијата. 

РУТА (виолетова) 

1 2 3 

a+e 
a – време од гаража до патеката за собирање, e- време на 
возење од гаражата до крајот на патувањето 

15 0 0 

N Вкупен број на локации 1 1 1 

Wg Создавање на отпад по локација (kg) 6,194 11,530 0 

Wsw Тежина на отпадот 98 98 98 

CR Показател на компактирање/набивање 3 3 3 

bc 
Време за собирање на отпадот по локација или по 
собирање + време за спуштање на контејнерот (min) 

25 25 0 

bkm Време на возење од една до друга локација (min) 20 15 15 

d 
Време за одлагање на отпадот (време поминато на 
депонија с30 min) 

0 0 30 

d Влез и излез од гаражата 10 0 0 

f+g Време поминато надвор од рутата (15% од денот) 0 0 0 

c Вкупно патувања во текот на неделата 0.25 3 3 

YLOC Вкупновреме за собирање на отпадот по локација 118 354 30 

Y Вкупно време за собирање на отпадот (min) 502 

 
Потребниот волумен на возила и контејнери лоцирани на собирните пунктови на 
„виолетовата“ рута се прикажани на табелата10. 
 
Табела11Број на контејнери и возила потребни за „виолетовата“ рута 

Собирни пунктови 
Отпад на 

локацијата (kg / 
неделно) 

Број на 
потребни 

контејнери 

Потребен 
волумен на 

возила 

Зачестеност на 
собирањето 

Претоварна 
станица Милешево 

6,194 63 21 Двапати неделно 

Претоварна 
станица Расно 

11,530 118 39 Трипати неделно 

 
Треба да потенцираме дека, поради релативно големото количество на отпад кое се 
складира во претоварните станици, отпадот ќе се собира двапати неделно (за 
претоварната станица Милешево) или трипати неделно (за претоварната станица Расно).  
 
Трошоците за дизел гориво за „виолетовата“ рута се пресметани врз основа на вкупното 
растојание за патување, потрошувачката на гориво од 15l/km и реалната цена на горивото 
(Табела 12). 
 
Табела 12Трошоци за дизел гориво (неделни и месечни) за „виолетовата“ рута 

Трошок 
Вкупна 

должина на 
патот (km) 

Неделни трошоци 
за гориво (EUR) 

Месечни трошоци за 
гориво (EUR) 

Возило (дизел мотор) 284 51 608 
 

Така што, за проширување на услугата за собирање на отпадот во 13 населени места во 
Општината Пријепоље, неопходно е да бидат на располагање следниве ресурси: 
 
- Неопходна е набавка на 181контејнер со волумен од 1.1m3(поставени на собирните 

пунктови) и 1,447 канти за отпадоци од 120l (поставени на имотот на корисниците со 



цел, собирање од врата до врата). Цената за контејнерите со волумен од 1.1m3е 

63,29848евра. Цената за кантите за отпад од 120l е 43,40449евра; 

- Едно возило со волумен од 15m3треба да биде на располагање вкупно 9 часа во 

неделата. Ако нема вакво возило тогаш трошокот за негова набавка е околу 70,000 

евра; 

- Тројца вработени (еден возач и двајца работници) кои ќе бидат ангажирани 9 часа 

неделно;  

- Месечен трошок за гориво кој отприлика би изнесувал околу 608евра; 

- Ако граѓаните се одлучат за локален собирач на отпад, тогаш би требало да биде 
покриен трошокот за собирање од врата до вратата и транспортирање на отпадот до 
собирните пунктови. Треба да имаме предвид дека бројот на патувања за целосно 
наполнет трактор (со волумен до 6m3), ќе биде повеќе од еднаш неделно. Надоместокот 
ќе биде договорен со изведувачот, било да е тоа локалната заедница или општината, 
врз основа на волуменот на отпад кој треба да се собере т.е. вкупниот број на домови 
од кои ќе се собира отпадот, како и времето потребно за пат од местото за собирање 
до собирниот пункт. Провизорен износ на надомест од 400-500 евра месечно по 
собирач за отпад е разумна проценка, имајќи ги предвид актуелните просечни плати во 
регионот. Овој надомест треба исто така да ги покрие и трошоците за гориво и за 
изнајмување на тракторот. 

 
Освен планирањето кое е неопходно за оптимизирање на собирањето на руралниот отпад 
и ресурсите неопходни за тоа да се случи, уште еден важен предуслов за прифаќање на 
новата услуга (одвојување на отпадот) е, подигнување на јавната свест и спроведувањето 
на законот.  
 
Активностите за подигнување на свеста кај јавноста не треба да се сведат само на 
повремени кампањи. Граѓаните треба да бидат вклучени уште во раните фази на 
планирање на тоа како ќе се собира руралниот отпад, при што идеално би било, да бидат 
анкетирани со анкетата содржана во точката 3.1.1.2 за листата на диви депонии наведена 
погоре. Лидерите на локалните заедници треба да го користат својот авторитет за да ја 
објаснат важноста од тоа, да се престане со дивото фрлање на отпад и отпадот да се фрла 
на соодветните места. Комуникацијата помеѓу општинските претставници и граѓаните 
треба да продолжи, сè додека и последното домаќинство не потпише договор и добие канта 
за отпадоци за складирање на отпадот на нивниот имот. Откако домаќинствата ќе ги 
прифатат услугите (и ќе платат за истите), операторот за управување со отпадот треба да 
одржи универзалност, недискриминација, одржливост, квалитет и ефикасност, 
транспарентност, економичност на цената и целосна покриеност на подрачје со 
соодветната услуга. 
  

                                                            
48Единечна цена на еден контејнер од 1,1m3е 350 евра. 
49Единечна цена на една канта за отпадоци од 120l е 30 евра. 



 
6. Заклучоци 

 
Овој модел за интегрирано управување со цврстиот отпад може да помогне во 
спроведувањето на сеопфатни мерки во насока, на намалување на плутачките отпадоци и 
нивните штетни влијанија.  

 
Мониторингот на плутачките отпадоци е единствениот начин да се добие јасна претстава 
за нивниот извор, како и за правење проценка на тоа, дали активностите преземени за 
ублажување на проблемот се ефикасни или не. Важноста од мониторингот се гледа во 
фактот дека, според барањата на Рамковната директива за стратегија кон морињата, 
секоја земја членка, мора да развие и усвои протоколи за мониторинг на плутачките 
отпадоци. Силно се препорачува, во сите случаи во кои се спроведуваат активности кои би 
имале влијание на плутачките отпадоци, тие да бидат придружени и надополнети со добро 
изготвена програма за мониторинг, која ќе ги евидентира количеството и видовите на 
плутачки отпадоци пред и по имплементацијата на праксата за проценка на евентуалните 
промени, а со тоа и нејзината ефикасност. Во случајот на пилот регионот Тара – Дрина – 
Сава, мониторингот и евалуацијата, како и ефективноста на политиката и активностите кои 
биле спроведени, треба да бидат координирани на регионално ниво. Регионалната 
соработка треба да доведе до консолидирање на постојните алатки за мониторинг на 
учинокот и на надлежностите, како и до користење на усогласени пристапи. 
 
Откако методологиите за прибирање на податоците за управување со отпадот и нивната 
анализа ќе бидат усогласени, и откако ќе биде имплементиран почетниот мониторинг, 
секоја пилот општина ќе треба да ги спроведе следниве активности: 
 

- Општините кај кои се наоѓаат критични точки (депонии кои не ги 
исполнуваат условите - Пријепоље, Бјело Пољеи Зворник, мора истите 
веднаш да ги затворат и да ги рекултивираат; неопходно е да се истражат 
алтернативни решенија за одлагање на отпадот, така што некоја друга 
општинска депонија (која не ги исполнува условите) која се наоѓа надвор од 
литоралниот дел на реките во сливот на реката Дрина ќе биде затворена, 
или, да се користи најблиската регионална санитарна депонија;  

- Да се прошират услугите за собирање на руралниот отпад како и расчистување на 
дивите депонии кои претходно ги користело населението кое не било опфатено со 
редовните услуги за собирање на отпадот; 

- Да се имплементираат инструменти кои го применуваат принципот „загадувачот 
плаќа“ преку, на пример, заострување на казните за фрлање отпад или друго 
еколошко штетно однесување; 

- Организирање на примарно одвојување на отпадот и зајакнување на соработката 
со компаниите кои се активни на пазарот за рециклажа; 

- Воведување на тековно рециклирање (на крајбрежјата на акумулациите, во 
рекреативните подрачја, крај патиштата, итн.) преку поставување на 
соодветен број на корпи за отпадоци и контејнери за рециклирање, кои ќе 
бидат со соодветна големина и тип; 

- Да се обезбеди редовно празнење на сите јавни канти за отпадоци и на контејнерите 
за рециклирање. 

 

Пред да биде имплементирана било каква пракса за намалување на плутачките отпадоци, 
треба да размислиме, какво влијание тоа би имало врз однесувањето на луѓето. За да може 
било која активност да биде ефикасна на долг рок, таа мора да предизвика промена во 



однесувањето која ќе биде одржлива на долг рок. Ова не е секогаш лесно да се постигне и 
бара ефективно подигнување на свеста во комбинација со праксата која се имплементира. 
 
Во пилот општините, општинската администрација, советници и операторите за 
управување со отпадот, ќе имаат круцијална улога во програмите за управување со 
плутачките отпадоци и мониторинг на дивото фрлање на отпадот. Неопходно е да се 
изберат лидери во заедниците и да се почне со инволвирање на граѓаните во делувањето 
и во донесувањето на одлуки. На овој начин се придобива менталитетот на луѓето и тие 
работат во насока на подобрување на нивната околина, како место за живеење на целата 
заедница. Ако заедниците бидат подобро едуцирани за влијанието кое го имаат плутачките 
отпадоци и дивото фрлање на отпад, и нив ги препознаат како општествени девијации, тоа 
потенцијално ќе значи почеток на менување на нивните навики.  



Анекс 1 
 
Систем за класификација на отпадоците наменет за сите анкети кај кои отпадоците 
се собираат или идентификуваат на лице место (in situ) 
 

Класа Состав на 
материјалот 

Шифра на 
отпадокот 

Форма на отпадокот (и примери) 

1 Пластика PL01 Капаци и капачиња од шишиња 

2 Пластика PL02 Шишиња< 2 L 

3 Пластика PL03 Шишиња, тапи, лименки и сл. садови > 2 L 

4 Пластика PL04 Ножеви, вилушки, лажици, цевки за сок, прибор 

5 Пластика PL05 Пакувања од сокови и слична амбалажа 

6 Пластика PL06 Садови за храна (фаст фуд, чаши, кутии за храна и сл.) 

7 Пластика PL07 Пластични кеси (проѕирни и непроѕирни) 

8 Пластика PL08 Играчки 

9 Пластика PL09 Ракавици 

10 Пластика PL10 Запалки за цигари 

11 Пластика PL11 Цигари, пикавци и филтри 

12 Пластика PL12 Шприцеви  

13 Пластика PL13 Корпи, кутии и послужавници 

14 Пластика PL14 Пластични предмети 

15 Пластика PL15 Кеси (за зеленчук, мрежи за риболов и кеси за школки) 

16 Пластика PL16 Чаршави (разни материјали или плетени пластични торби) 

17 Пластика PL17 Опрема за риболов (јадици, стапици и сл.) 

18 Пластика PL18 Монофиламенти 

19 Пластика PL19 Јажиња 

20 Пластика PL20 Рибарски мрежи 

21 Пластика PL21 Лепливи елементи 

22 Пластика PL22 Фрагменти од фиберглас 

23 Пластика PL23 Пелети од смола 

24 Пластика PL24 Друго (наведи) 

25 Стиропор FP01 Сунгери и пена 

26 Стиропор FP02 Чаши и пакувања од храна 

27 Стиропор FP03 Предмети од стиропор 

28 Стиропор FP04 Пена (за изолација и пакување) 

29 Стиропор FP05 Друго (наведи) 

30 Текстил CL01 Облека, обувки, капи и крпи 

31 Текстил CL02 Ранци и торби 

32 Текстил CL03 Платна и сл. 

33 Текстил CL04 Јажиња и конци 

34 Текстил CL05 Килими и сл. 

35 Текстил CL06 Другтекстил (вклучувајќи и крпи) 

36 Стакло и керамика GC01 Градежен материјал (тули, цемент, цевки) 

37 Стакло и керамика GC02 Шишиња и тегли 

38 Стакло и керамика GC03 Кујнски прибор (чинии и шолји) 

39 Стакло и керамика GC04 Светилки и сијалици 

40 Стакло и керамика GC05 Флуоросцентни светлосни тела 

41 Стакло и керамика GC06 Предмети од стакло 

42 Стакло и керамика GC07 Фрагменти од стакло и керамика 

43 Стакло и керамика GC08 Друго (наведи) 

44 Метал ME01 Предмети за домаќинство (чинии, шолји и прибор) 

45 Метал ME02 Капачиња и поклопувалки за шишиња и друго 

46 Метал ME03 Алуминиумски лименки 

47 Метал ME04 Други лименки (< 4 L) 

48 Метал ME05 Садови за гас и сл. ( > 4 L) 

49 Метал ME06 Фолии за завиткување 

50 Метал ME07 Прибор за риболов (блинкери, куки, јадици и стапици) 

51 Метал ME08 Фрагменти 



Класа Состав на 
материјалот 

Шифра на 
отпадокот 

Форма на отпадокот (и примери) 

52 Метал ME09 Жица и бодликава жица 

53 Метал ME10 Друго (наведи), вклучувајќи и апарати за домаќинство 

54 Хартија и картон PC01 Хартија (вклучувајќи и весници и списанија) 

55 Хартија и картон PC02 Картонски кутии и фрагменти 

56 Хартија и картон PC03 Чаши, послужавници за храна, амбалажа за храна, кутии од 
цигари, садови за пијалаци  

57 Хартија и картон PC04 Материјал за огномет 

58 Хартија и картон PC05 Друго (наведи) 

59 Гума RB01 Балони, топки и играчки 

60 Гума RB02 Обувки (влечки) 

61 Гума RB03 Ракавици  

62 Гума RB04 Гуми 

63 Гума RB05 Внатрешни елементи и гумени делови 

64 Гума RB06 Гумени ленти 

65 Гума RB07 Кондоми 

66 Гума RB08 Друго (наведи) 

67 Дрво WD01 Тапи 

68 Дрво WD02 Стапици и садови за риболов 

69 Дрво WD03 Стапчиња од сладоледи, чепкалки и сл. 

70 Дрво WD04 Преработено дрво и кутии од палети 

71 Дрво WD05 Кибрити и огномети 

72 Дрво WD06 Друго (наведи) 

73 Друго OT01 Парафин или восок 

74 Друго OT02 Санитарен отпад (марамчиња, памукчиња, четки за заби и 
сл.) 

75 Друго OT03 Домашни и електронски уреди 

76 Друго OT04 Батерии (од типот на факел) 

77 Друго OT05 Друго(наведи) 

  



Анекс 2 

 

 

Прашалник за диво фрлање на отпад 

Број на домаќинството: 

Дел A: Основни податоци 

Улица: 

1. Пол (штиклирај) 

М  

Ж  

 

2. Вработен (штиклирај) 

 

Да   Не  

 

3. Колку време живеете тука? (штиклирај) 

Помалку од 1 год.    1-3 год.   4-6 год.   7-10 год. Над 10 год.  

4. Колку членови има вашето домаќинство 

 

ДелБ: Свест и степен на дивото фрлање на отпад 

 

5. Дали сте запознаени со дивата депонија во вашето соседство? (штиклирај) 

Да Не   

6. Ако да, колку вакви места сте забележале? (штиклирај) 

 

7. Дали сметате дека дивото фрлање на отпад е проблем во вашето соседство? 

(штиклирај) 

Да Не  

8. Ако е да, колку е сериозен овој проблем? (заокружи) 

Мал Донекаде Неутрално Значителен Огромен  

  

0-1 2-5 Повеќе од 5 



9. Колку често се случува проблемот? (штиклирај) 

Дневно Неделно Месечно само во Река/акумулација Годишно  

Друго(наведи) 

10. Колку долго се случува тоа? (штиклирај) 

Неколку недели Неколку месеци Година    2-5 год.   6-9 год. >10 год.  

11. Кој придонесува кон ова диво фрлање на отпад? (штиклирај) 

Градежништво и градежни активности  

Градинарство  

Поправки на возила или продавници за 
гуми 

 

Собирачи на отпаден метал  

Диви собирачи на отпад  

Локални жители  

 

Друго(наведи) 

12. Зошто луѓето го фрлаат отпадот на диво? (штиклирај) 

 

 

 

 

 

Друго (наведи) 

ДелВ: Справување со дивото фрлање на отпад 

13. Од 1 до 5, колку е важно да се елиминира дивото фрлање на отпад? (штиклирај) 

 

Огромна 
важност 

Мошне важно Не знам/ 
неутрален 

Не е многу 
важно 

Воопшто не е 
важно 

1 2 3 4 5 

Објасни го одговорот? 

 

 

14. Кои услуги треба да ги подобри општината за да се спречи дивото фрлање на 

отпад? (штиклирај) 

Не знаат што да му прават  

Соодветното одлагање е скапо  

Не ги интересира/мрзеливи  

Го пропуштиле денот на собирање на отпадот  

(Не)сигурни услуги за собирање на отпадот  

Не се свесни за услугите кои им се на располагање  



Контејнери за отпад на определени места  

Ангажирање на повеќе работници  

Навремено собирање на отпадот  

Оградување на местото за да се спречи 
дивото фрлање на отпадот 

 

 

Друго(наведи) 

15. Дали заедницата е вклучена во борбата против дивото депонирање? 

 

Да Не   

 

16. На кој начин би биле подготвени да се борите против дивото фрлање на отпадот 

во вашето подрачје? (штиклирај) 

 

Пари 

Петиција 

Време 

Ништо 

Друго 

Дел Г: Ефекти од дивото фрлање на отпад 

17. Дали постоењето на дива депонија во ваша близина влијание на квалитетот на 

вашиот живот, и на кој начин? 

 

 

 

 

 

18.  

19.  

20. Дали проблемот ве засега вас, вашето семејство, домашните миленичиња, 

добитокот? 

 

Да   Не  

 

Ако да, како?            

             

        

Мирис  

Визуелно непријатно  

Естетика  

Скитници   

Несакани животни (диви кучиња, магариња)   

 
Друго (наведи): 

 



 

21. Дали мислите дека дивите депонии имаат негативно влијание на животната 

средина? 

 

Да   Не  

 

22. Ако да, на кој начин? (штиклирај) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Како би ја оцениле сериозноста на ваквите влијанија врз животната средина 

(заокружи)  

Минимална Умерена Неутрална Значителна Огромна 

 

Ви благодариме на одвоеното време. 

 

 

Анекс 3 

Пресметување на собирањето на руралниот отпад 

 

 

 

 

 

 

 

Раст на вегетацијата  

Загадување на почвата  

Загадување на водата  

Штетно за животните  

 
Друго(наведи): 
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Резиме 
 
Плутачките отпадоци се сериозен проблем на загадување во Шарскиот Регион, особено 
во Албанија, Косово*1и Македонија. Овој Интегрираран модел за управување со отпад 
опфаќа акции за набљудување на плутачките отпадоци во животната средина, како и за 
заштита и/или намалување на нивното создавање кај изворот. Накусо, тоа е одговор на 
коренот на проблемите за создавањето на плутачките отпадоци: 
 
Проблем Решение 
Недостиг на информации за количините, 

составот и просторната дистрибуција2 на 
плутачките, или постојани (на речното дно 
и дното на акумулацијата) и насуканите 
плутачки отпадоци кај речните брегови и 
крајбрежјето на акумулацијата (главно 
заливи и плажи). 

Систем за регионално набљудување на 
насуканите плутачки отпадоци кај речните 
брегови и крајбрежјето на акумулацијата, 
засновано на протоколот за набљудување 

на морскиот смет3 (развиен за потребите на 
Европската агенција за животка средина - 
EEA) за собирање на податоци за 
потонатиот смет (кај речните брегови и 
крајбрежјето на акумулацијата). 

Несеопфатни општински и оттаму 
национални статистики за создавање 
отпад, состав и управување (вклупчувајќи 
го сметот, како минимум, стапка на 
собирање од корисници на услуга, 
рециклирање/стапка на обнова, количините 
на  положен отпад, попис на извори на 

 Развој и спроведување на регионален 
хармонизиран метод за анализи за 
одмерување на отпад изграден на 
постојни методи применети во регионот 
и зацврстување на статистичките 
анализи на создавање на отпад со 
методи на стратификација елаборирани 

                                                            
1* Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и 

Мислењето на ICJ за декларацијата за независност на Косово. 
2 Пошироката дистрибуција на плутачки отпадоци е поврзана со протокот на реката/ акумулацијата, 

приливот и реката информации, индикации за физичкиот извор т.е. the litter input zone и неговиот пат. 
3http://www.eea.europa.eu/themes/coast_river / reservoir/marine-litterwatch 

http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch


Проблем Решение 
плутачки отпадоци – неусогласени 
општински депонии, нелегални депонии 
итн.). 

во Методолошката алатка за 
засилување на точноста и 
споредливоста на цврстиот отпад. 
Податоци од анализи, 5-та Рамковна 

програма, EУ4; 

 Развој и спроведување регионално 
хармонизирана методологија за 
одредување на покривањето на 
службата за собирање отпад, земајќи го 
предвид: 

o постојниот наспроти бараниот 
достапен волумен на возилата за 
собирање,  

o постојната густина и  
соодветните локции на 
контејнери наспроти густината 
на населението и растот на 
отпадот и локациите на 
методите,  

o постојното наспроти бараното 
движење на возилото и 
фреквенцијата на собирање;  

 Правење попис на илегалните депонии 
преку кампањи за чистење, преку 
следење на локациите на депониите, 
волуменот и  привремениот состав на 
нелегално депонираниот отпад 
користејќи  ја мобилната апликација 
„TrashOut“5 и придружувајќи се на 
иницијативата (Let`s Do It World)6;  

 Користење на кампањи за чистење како 
 застрашувачка алатка за да се подигне 
јавната свест;  

 Зголемено засилување против 
илегалните депонии за отпад следејќи 
ги настаните за чистење. 

 Поставување на механизам за 
регионална соработка кон 
хармонизирано и синхронизирано  
имплементирање на методологиите за 
статистиките на отпадот, покриеноста 
на услугата за собирање на отпадот и 
попис на депонии; 

Недоволни практики за управување со 
отпад кај повеќето пилот-општини, 
одредувајќи го коренот на причината за 
создавањето на плутачките отпадоци: 
недостиг на организациски и финансиски 
капацитет за операции за покривање  
далечни рурални области со организирана 

 Внимателно планирање на системот за 
собирање на отпадот преку: 

o Поставување соодветни рути за 
собирање,  

o Основање поволни точки за 
собирање мобилен или фиксен 
пренос на отпад од граѓаните 

                                                            
4https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-759-ma48.pdf 
5https://www.trashout.ngo/ 
6https://www.letsdoitworld.org/about/overview/ 

https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-759-ma48.pdf
https://www.trashout.ngo/
https://www.letsdoitworld.org/about/overview/


Проблем Решение 
служба за собирање отпад; навиките за 
сметот на населението (и на туристите) 
преку ниската свест за поттикнување  
негативни економски и еколошки 
влијанијанија; недостиг на одговор на 
новововедената практика за раздвојување 
на отпадот во некои општини; недоволно 
засилување. 

или од локалната заедница 
избрани агенти за собирање 
отпад; 

o Планирање на распоредот за 
собирање (време на патување и 
фреквенција на собирање) 

o Планирање на бараните извори  
(контејнери, возила за смет, 
персонал, гориво) 

 Основање на  „од врата до врата” 
систем за собирање на отпад во 
руралните области непокриени од 
службата; иницирање на примарно 
одвојување на отпадот при почетните 
операции; 

 Имплементација на кампањите за 
јавната свест за да се потпомогне 
прифаќањето на новата служба, 
вклучувајќи го и примарното 
одвојување на отпадот; 

 Покана на приватниот сектор за да го 
преземе издвоениот рециклирачки 
отпад од собирните места; 

 
 

1. Вовед 

 
 
Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) и Мрежата на заедници 

на локални власти на Југоисточна Европа (NALAS) спроведуваат регионален потпроект 

„Управување со цврст отпад во прекуграничните рурални и крајбрежни подрачја во 

Југоисточна Европа“ со поддршка од Германското сојузно министерство за економска 

соработка и развој (BMZ) преку Отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа на 

GIZ – Модернизација на комуналните услуги (ORF MMS) и Владата на Швајцарија. 

Постојаната работна група е ангажирана во подобрувањето на руралната егзистенција во 
земјите на ЈИЕ. За таа цел, таа промовира иновативен и одржлив земјоделски и рурален 
развој преку регионална соработка на соодветните министерства за земјоделство и 
другите засегнати страни. Таа ја поддржува интеграцијата во ЕУ во ЈИЕ, преку: 
 

 поттикнување на политики за рурален развој; 

 унапредување на структурите и системите за реализација на земјоделскиот и 
руралниот развој; 

 подобрување на разбирањето и користење на алатки за спроведување за 
земјоделски и рурален развој;  

 идентификација и размена на информации и примена на добра практика во 
земјоделството и руралниот развој за да се прошири руралната агенда. 

 
NALAS обединува 16 заедници кои претставуваат околу 9000 локални власти избрани 
директно од над 80 милиони граѓани на овој регион. NALAS им помага на заедниците 



успешно да ги застапуваат локалните власти пред централната влада. NALAS 
обезбедува услуги за локалните власти и настојува да се развие во Центар на знаење за 
развој на локалната управа во ЈИЕ. Тие ги промовираат: 
 

 процесот на децентрализација, имајќи ја предвид локалната самоуправа како 
клучно прашање во процесот на транзиција во ЈИЕ; 

 партнерствата, со цел да се придонесе кон интеграцијата во ЕУ, како и во 
процесот на помирување и стабилизација. 

2. Општи и посебни цели 

 

Општата цел на потпроектот е да се „унапреди концептуалната и организациската рамка 
на услови во однос на Интегрираното управување со цврстиот отпад (ISWM) во 
пограничните рурални и крајбрежни подрачја во ЈИЕ”. 
 
Посебната цел на потпроектот е да се „проценат и развијат шеми (модели) за 
интегрирано управување на цврстиот отпад кои се ефективни за животната средина и 
економски  достапни со цел да се намалат негативните економски и еколошки  влијанија 
на управувањето со цврстиот отпад и поддршка на еколошкиот и социоекономскиот 
развој на пограничните рурални и крајбрежни подрачја во ЈИЕ“. 
 
Потпроектот применува регионален пристап, кој е ориентиран кон потребите и 
перспективите на земјите коишто придонесуваат на влијанијата на управувањето со 
цврстиот отпад (т.н. „тие што влијаат”) и земјите коишто страдаат од негативните ефекти 
(т.н. „погодени”). Освен тоа, се анализирани три пилот-региони: „Шара”, „Тара – Дрина – 
Сава” и „Јадранскиот брег”.  
 
Потпроектот е имплементиран во неколку фази: 
 

1. Развој на Метод за процена на еколошко и економско влијание. 
2. Развој на Извештаи за процена на еколошкото и економското влијание за секој 

пилот-регион користејќи го Методот за процена на еколошкото и економското 
влијание. Овие извештаи помагаат за зголемување на знаењето на релевантните 
засегнати страни за влијанијата на плутачките отпадоци и трошоците за нив. 

3. Скицирање/ Модели за интегрирано унапредување на цврстиот отпад, засновани 
на анализите за животниот век на плутачките отпадоци/плутачките отпадоци  и 
достапните добри практики за заштита од негативните еколошки и економски 
влијанија.  

4. Предлагање политчки препораки со цел да се создаде овластувачка средина за 
импленетација на моделите. 

5. Генерирање предлози од проектот, добиени од моделите за поддршка на 
релевантните засегнати страни во собирањето средства од активностите што 
следуваат.  

 
Овој Модел за интегрирано управување со отпадот е развиен за Шараскиот пилот-регион. 
Тој се состои од акции за набљудување на плутачките отпадоци во животната средина, 
како и за заштита и/или намалување на нивното создавање кај изворот. Географскиот 
простор и информациите на област/население за општина/земја подетално е објаснет 
подолу во Глава 2. 



1.2 Пилот-регионот Шара 

Пилот регионот „Шара” е составен од 6 општини од три земји: Aлбанија, Koсово* и 
Македонија (тaбела бр. 1.).  
 
Taбела бр. 1. „Шар планина" пограничен регион (Maкедонија-Aлбанијa-Koсовo*) 

Земји 

Maкедонија Koсово*7 Aлбанија 

Пилот-општини 

Jeгуновце Штрпце Општина Кукс 

Teарце Призрен 
 

 
Драгаш 

 
 
Пилот-општините се одбрани од Работната група во соработка со регионални експерти 
ангажирани за време на имплементацијата на проектот.  
 
Административните граници на пилот-општините за секоја земја учесничка се обележани: 
Aлбанија (слика бр. 1. - Општина Kукс), Koсово* (слика бр. 2. – општини Драгаш, Призрен 
и Штрпче) и Maкедонија (слика бр. 3. – општини Теарце и Јегуновце).  
 
 

 
Слика бр. 1. Aлнбанија –пилот-општина Кукс 

 
Слика  бр. 2. Koсово*8– пилот-општини Драгаш, Призрен и 
Штрпце  

                                                            
7* Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и 

Мислењето на ICJ за декларацијата за независност на Косово. 
   *Ова обележување е без предрасуди за положбата на статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и мислењето на ICJ за 

Косовската декларација за независност 

Dragas 
 

Strpce 
 



 
Слика бр. 3. Maкедонија – пилот-општини Теарце и Јегуновце 

 
Приближната поделба на пилот-општините во пилот-регионот „Шара“ е дадена на слика 
бр. 4.  
 

 
 
Слика бр. 4. Географска положба на пилот-општините во Шарскиот Регионот  

 
Областа и населението на пилот-општините е претставен долу во табела бр. 2. 
 
Taбелабр. 2.  Област и население на пилот-општините во Шарскиот Регион 
Пилот-општини Област (km2) Население 

Aлбанија 

Кукс  938  59.393 
Вкупно  938  59.393 

Tearce 
 

Jegunovce 
 

Kukes 
 

Tearce 
 



Пилот-општини Област (km2) Население 

Koсово*9 
Драгаш 430 33.997 

Призрен 640 178.112 

Штрпце 247 6.948 

Вкупно 1.317 219.057 

Maкедонијa 
Teарце 137 22.454 

Jeгуновцe 174 10.790 

Вкупно 311 33.244 

Вкупен пилот-регион 2.566 311.694 

 
Соодносната поделба на областа и населението за секоја пилот-земја е обележан во  
подолните слики. 
 

 

 
Слика бр. 5. Соодносна поделба на големината на областа на земјите во пилот-регионот 

                                                            
9 * Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и 

Мислењето на ICJ за декларацијата за независност на Косово*. 

51% 
 

37% 
 

12% 
 



 

Слика бр. 6. Соодносна поделба на населението  на земјите во пилот-регионот 

 
3. Претпоставки на Интегрираниот модел за управување со цврст отпад 

 
Плутачките отпадоци се сериозен загадувачки проблем во Шарскиот Регион, особено во 
Албанија, Косово*10и Македонија. Поголемите трансгранични еколошки и економски 
влијанија причинети од плутачките отпадоци во Шарскиот пилот-регион се 
идентификувани за време на развојот на  извештајот за процена на еколошкото и 
економското влијание како: 
 

 Закани за речниот див свет (Дрина и Лепенец) 

 Уништување на заштитените области: Луми и Гашит во Tропоја; Лугина и Валбоне 
во Тропоја; Бел Дрим во Хас; Koраб-Koритник; заканувајќи му се на 
високопланинскиот ендемизам на Шарскиот национален парк (200 ендемски 
видови) составен од ендемски и стеноендемски видови.  

 Човечките здравствени проблеми во однос на потенцијалните повреди на луѓето 
од острите објекти кои се наоѓаат на дното на реките Дрим и Лепенец, како и 
Езерото Фиерзи. 

 Економски влијанија на локалните заедници (зголемени трошоци за чистење на 
плутачките отпадоци кај Акумулацијата Фиерзи и нелегалните депонии лоцирани 
близу до речните брегови), туризмот во областите како Валибона, Шиштавец, 
Езерото Фиерзи и заштитената област Koраб-Koритник (загуба на приходи, лош 
публицитет), рибарење (намален и загуба на улов) и загуба на државни приходи од 
производството на електрична енергија кај Хидроцентралата Фиерзи преку 
блокади на турбините во централите. 

 
Имајќи го предвид богатството на биодиверзитетот и присутството на глобално 
загрозените видови, од една страна, и значителната закана на сметот на овие популации, 
од друга страна, заштитните мерки за одлагање на отпадот се од огромна важност.  
 

                                                            
10 * Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и 

Мислењето на ICJ за декларацијата за независност на Косово*. 

70% 
 

19% 
 

11% 
 



Иако еколошкото влијание не би можело да се квантификува заради недостиг на 
информации, направени се некои напори за процена на економските влијанија поврзани 
со чистењето на плутачките отпадоци и нелегалните  депонии во пилот областа. 
Проценето е дека секоја година се трошат 529.000 евра за чистење на нелегалните 
депонии, а 73.886 евра годишно се губат заради намалување на производството на 
електрична енергија во Хидроцентралата Фиерзи (HPP). 
 
Пилот-општините придонесуваат кон еколошките влијанија пропорционално  во однос на 
количините на ослободените плутачки отпадоци. Некои општини се одговорни за 
создавањето на плутачкиот отпад и/или загадување, преку неадекватни практики за 
управување со отпадот, а особено нелегалното одлагање на отпадот во приливните 
области. Се смета дека овие општини влијаат. Другите што го примаат (несаканиот) 
плутачки отпад и/или загадување, а тие што сносат (неповратни) трошоци за нивното 
чистење и одлагање се погодените општини.  
 
Заради специфичниот карактер на пилот-регионот, најголемиот погоден примач на 
плутачки отпадоци е Хидроцентралата Фиерзи, каде се собира отпадот создаден од 
погорните општини – Драгаш и Призрен. Погодените општини долу по текот на реката 
Лепенец, која носи плутачки отпадоци од територијата на општините Призрен и Штрпце,  
можат да влијаат на општините Чучер-Сандево, Ѓорче Петров и Карпош (Македонија). 
Реката Лепенец има брз карактер и ги поплавува подолните делови по своето слевање. 
Поплаваниот отпад може да се насука во плодната земјоделска почва. Општините Teaрце 
и Јегуновце, исто така, придонесуваат за создавање на плутачки отпадоци во реката 
Вардар. 
 
Табелата бр. 3. ја покажува ситуацијата на тие што имаат влијание и погодените општини 
и потенцијалниот придонес на горните општини за акумулација на пловечките отпадоци 
во Акумулацијата Фиерзи и транспорот на отпадоците од реката Лепенец до сливот на 
реката Вардар. Се претпоставува дека 30 % од вкупната количина на отпадот што не е 
собран може да влезе во реките како плутачки отпад.  
 
Taбела бр. 3. Потенцијален придонес на горните пилот-општини за акумулација на плутачки отпадоци во 
акумулацијата Фиерзи, како и транспортот на плутачките отпадоци во поширокиот слив на реката Вардар  

Пилот-општина Несобран отпад 
(тони/годишно) 

Плутачки отпад (30 % 
на несобран отпад) 

Призрен 8.777 2.633 

Драгаш 2.780 834 

Kукс 6.070 1.821 

Резарвоар Фиерзи  17.627 5.288 

Призрен 8.777 2.633 

Штрпце 20 6 

Теарце 1.147 3.441 

Jeгуновцe 551 1.653 

Река Вардар 10.495 3.148 

 
 
Иако Општина Призрен неодамна ја покри целата територија со службата за 
организирано собирање на отпадот, локалните власти известија дека 15 % од 
населението сè уште го фрла ѓубрето во околината. Имајќи предвид дека Општина 
Призрен е најголема во однос на населението и создавањето на отпад, сè уште 
значително придонесува за плутачките отпадоци по теченијата на Дрим и Лепенец. 



Табелата бр. 3. не ги вклучува општините во сливот на Дрим, кои, исто така, 
придонесуваат во создавање на плутачки отпад кај езерото Фиерзи. Истo така, не ја 
вклучува и Општина Хани Елези која се протега во сливот на реката Лепенец. И покрај 
тоа, во сликите подолу е прикажан релативниот придонес на пилот-општините за 
акумулација на плутачки отпадоци во акумулацијата Фиерзи и реката Вардар. 
 

 
Слика бр. 7. Придонес на пилот-општините на плутачки отпад создаден во акумулацијата Фиерзи ( Општина  
Kукуш) 

Може да се види дека општините Призрен и Кукс создаваат повеќе плутачки отпад од 
Општина Драгаш. 
 

 
Слика бр. 8. Придонес на пилот-општините на плутачки отпад создаден во Реката Вардар (општините Чучер 
Сандево и Карпош) 

 
 
Плутачкиот отпад во реката Вардар, главно, е од општините Призрен, Теарце и 
Јегуновце.  
 
Влијанието на испуштениот отпад  е значително кога се гледа на вкупната загаденост на 
реките Дрим и Лепенец, и овој проблем мора итно да се реши, земајќи ги предвид 



економските, социјалните и културните ситуации. За одржливо решавање на проблемот 
со плутачките отпадоци, неопходно е да се синхронизираат напорите на национално и 
меѓународно ниво, бидејќи трансграничните водни извори и нивната заштита и 
одржливост користи и за развојот на туризмот кој е од голема важност за сите земји. 
 
Имајќи го ова предвид, Моделот за интегрирано управување со цврстиот отпад (МISWM) 
е развиен со цел да се минимизираат еколошките и економските влијанија преку 
синхронизирани напори на национално и трансгранично ниво. 
  
Главните области каде што се потребни подобрувања за заштита/намалување на 
создавањето на плутачките отпадоци се: 
 
- Недоволни информации за количините, составот и пространата дистрибуција11 на 

плутачките, насуканите (на дното на реката/акумулацијата) и насуканите плутачки 
отпадоци на речните брегови и крајбрежјето на акумулацијата. 

- Недетални општински, а оттаму, национални статистики за создавањето на отпад, 
составот и управувањето (вклучувајќи го сметот, како минимум, стапката на собирање 
од корисниците на услугата, стапката на рециклирање/обновување, количините на 
одложениот отпад, пописот на извори на плутачки отпадоци – неусогласени 
општински депонии, нелегални депонии итн.). 

- Недоволни практики за управување со отпадот во повеќето пилот-општини, 
одредувајќи го коренот за создавање на плутачки отпадоци: недостиг на 
организациски и финасиски капацитет на оператори за покривање на далечни рурални 
области со служба за организирано собирање на отпад; навики на населението за 
фрлање смет (и туристите) заради ниската свест за негативните еколошки и 
економски влијанија; недостиг на одговор на новововедената практика за издвојување 
на отпадот во некои општини; недоволно засилување.  

 
4. Делокругот на ISWM 

 
Разговарано е за пристапот на Моделот за ISWM и е договорено преку процес кој 
вклучува разни засегнати страни на пилот-регионот (општини, оператори за управување 
на отпад, невладини организации, приватни компании за рециклирање и др.). Процесот е 
составен од две последователни Платформи за дијалог (ПД): за време на првата ПД беа 
дискутирани предизвиците за регионалната соработка, за време на втората ПД е 
канализиран и утврден делокругот на Моделот за ISWM.  
 
Моделот за ISWM предлага концепти и алатки за подобрување на ситуацијата во три 

главни области: 

1. Регионален систем за набљудување на плутачките отпадоци и нелегалното 
оставање отпад 

2. Механизам за подобрување и споделени информации/статистики за управување 
со отпадот 

3. Хармонизирани концепти за заштита од плутачки отпадоци 

                                                            
11 Простарна дистрибуција на плутачките отпадоци е поврзана со струите на реката /акумулацијата, 

приливите и информации за индикациите за физичкиот извор т.е. зоната за влез на сметот во реката и 

неговиот пат. 



            
    
 
Неопходните подобрувања коишто треба да се спроведат преку регионалната соработка 
или на национално ниво се ставени подолу поделени по области.  

3.1 Регионален мониторинг на плутачките отпадоци и нелегално депонираниот отпад 

Плутачките отпадоци се наоѓаат речиси во сите речни сливови – во струите на реките и 
езерата (акумулациите). Составени се од различни материјали од пластични шишиња до 
пелин, вклучувајќи и дрва во најразлични облици или форми – од цели дрвја до мебел за 
во двор. Биоразградливиот отпад природно се распаѓа со биолошките агенси. Не 
разградливите отпадоци всушност не се разградуваат. Примерите за неразградливи 
плутачки отпадоци вклучуваат општински отпад, конзерви, шишиња, стиропор и др.  
Материите можат да пловат по површината, или да се повлечени од водата, или се во 
длабочината под површината. Исто така, можат да се насукаат долж речните брегови и 
крајбрежјата на акумулациите.  
 
Текот на површинската вода е важен механизам за носење на отпадоците во водната 
површина. Текот може директо да ги помести отпадоците, но примарно ја зголемува 
брзината на протокот и нивоата на водата така што отпадоците долж речните корита се 
исчистени од струјата. Како што се зголемува нивото на водата, се зголемува и 
широчината на погодената земја, и можат да се носат повеќе отпадоци. Интензитетот на 
водниот прилив под некои поплавувачки услови е таков што насоката и ширината на 
струите (реките) се променети, па фрлениот отпад- закопан во песочните брегови – може 
да биде исфрлен (Cummins et al. 1983). Ерозијата на коритото примарно е причинета од 
отпадоците што влегуваат во речното корито (McFadden и Stallion 1976). Материјалот што 
многу брзо се движи, исто така, е опасност за многу градби изградени од човекот, како 
што се хидроцентралите (Klingman 1973, Rowe 1974). Потопените отпадоци можат да се 
натрупаат пред запчаниците на турбините на хидроцентралите. Високите текови, исто 
така, ќе поместат структури кои нормално се на земјата, како и слободните отпадоци 
коишто луѓето ги фрлиле во речното корито. 
 
Плутачките отпадоци во Шарскиот пилот-регион не се набљудувани.  
 



Имајќи го предвид карактерот и однесувањето на плутачките отпадоци, овој Модел за 
ISWM ги анализира постојните методологии за мониторинг за насуканиот смет кај 
речните брегови и крајбрежјето на акумулациите, како и за нелегално депониран 
отпад. 
 
 

3.1.1 Најдобри практики на методологиите за набљудување на плутачките отпадоци и 

нелегално депониран отпад 

Систематски напори за собирање податоци за количината, дистрибуцијата и составот на 
плутачките отпадоци долж речните брегови и крајбрежјето на акумулацијата Фиерзи во 
Шарскиот пилот-регион не постојат.  
 
Има бројни методологии на добри практики за набљудување на морскиот смет за што е 
дискутирано овде, што можат да се применат во Шарскиот пилот-регион. Иако плутачките 
отпадоци12 може да се различни од морскиот смет по составот и изворите13, на крајот 
стигнуваат во морето14; оттаму методологиите за набљудување на морскиот смет, во 
отсуство на речните животни средини, се сметаат за релеватни. Применувајќи ги овие 
методологии може да се утврди придонесот за морскиот смет од реките Дрим и Лепенец 
до Јадранското Море и Егејското Море. 
 
Најновата методологија за набљудување на морскиот смет е развиена под Проектот  
DeFishGear15, која содржи три основни упатстваа: 
 

 Mетодологија за Набљудување на плутачките отпадоци на плажите.16 

 Mетодологија за набљудување на плутачките отпадоци на површината на 
реката/акумулацијата17 

 Mетодологија за набљудување на плутачките отпадоци на дното на 
реката/акумулацијата18 

 
Методологијата за набљудување на плутачките отпадоци на плажите е релевантна за 
насуканите плутачки отпадоци кај речните брегови и крајбрежјето на Акумулацијата 
Фиерзи. 
 
Други релевантни методологии за набљудување на плутачките отпадоци вклучува, но не 
се ограничени на: 
 

 UNEP/MAP MEDPOL водич документ за набљудување на еколошки објект 10: 
плутачки отпадоци (2014)19 

                                                            
12Терминот „плутачки отпадоци” е користен за отпадоци најдени во речните средини.  
13Извори на морски смет се морски и земјени основи, додека изворите на плутачките отпадоци во Шарскиот 

пилот-регион се ексклузивно од земјата, со оглед што реките не се пловни.  
14Реката Дрим се влева во Јадранското Море, а реката Лепенец во Егејското Море.  
15http://www.defishgear.net/project/background  
16http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Beach-litter_monitoring-methodology_complete.pdf 
17http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Floating-litter_monitoring-methodology_complete.pdf 
18http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/River / reservoirfloor-litter_monitoring-

methodology_complete.pdf 
19http://rac-spa.org/nfp12/documents/working/wg.408_06_eng.pdf 

http://www.defishgear.net/project/background
http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Beach-litter_monitoring-methodology_complete.pdf
http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Floating-litter_monitoring-methodology_complete.pdf
http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Seafloor-litter_monitoring-methodology_complete.pdf
http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Seafloor-litter_monitoring-methodology_complete.pdf
http://rac-spa.org/nfp12/documents/working/wg.408_06_eng.pdf


 NOAA програмата за морски отпадоци (ПМО)20 

 Национална програма за набљудување на отпадоци (UNEP и заштита на океанот, 
септември 2007)21 

 UNEP/IOC водичи за  преглед и набљудување на плутачките отпадоци22 

 Водич за набљудување на плутачките отпадоци во европските реки/акумулации 
(JRC, 2013)23 

 
Сите гореспоменати методологии се фокусираат повеќе на изобилието, типовите и 
концентрацијата, отколку на анализата на потенцијалниот извор, затоа во многу случаи е 
многу тешко да се поврзе отпадокот со одредена земја создавач на отпадоци или 
активност. Многу публикувани студии се обиделе да го препишат потонатиот смет (кај 
речните брегови и крајбрежјето на акумулациите) на поширок извор, но често пати ова 
било засновано на локалното знаење, претпоставки и на отсуство на строга методологија. 
На пример, Вилогби (1986), открил дека ѓубрето се лизга на островите што го опколуват 
градот Џакарта, Индонезија, кои содржат големи количини на воден зумбул, растение кое 
не расте на островите, оттаму го поврзуваат изворот на сметот со реките на копното. 
Таквото локално знаење, икако е доказ од приказна, може да биде крајно корисно. 
Сеедно, има само неколку публикувани студии кои одредиле прецизен извор на потонат 
отпад (кај речните брегови и крајбрежјето на акумулациите) користејќи одредена 
методологија; пожелен е повторувачки и пренослив метод за да се овозможи споредба и 
употреба како алатка за управување. Денес нема прифатена методологија што им 
овозможува на истражувачите да го поврзат сметот со неговиот извор. 
 
Сепак, развиени се бројни техники за помош во идентификацијата на изворите на 
заведените предмети смет во морската средина, на пример, Матрична техника за 
заведување за одредување на изворите на сметот кај плажа на Бристолскиот Канал 

(Tudor & Williams 2004)24. Целта на оваа студија била да се искреира метод за заведување 

на изворот на сметот најден на плажите на Бристолскиот Канал, но кој подеднакво е 
користен за која било друга плажа. Овој метод усвојува елементи од распределбата на 
процентите (Meтод 5 - Earll et al. 1999) и табеларното претставување на резултатите 
(Meтод 6 – Whiting 1998). Адаптацијата и различните шеми за резултати биле искористени 
за добивање на добра „Техника на матрично бодување“. Методот може да биде 
применлив и на речната средина и на  акумулациите. Процесот е составен од 
неколку чекори:  
 

 правење списоци на плутачки отпадоци најдени на плажата (речните брегови и 
крајбрежјето на акумулациите);  

 елиминација, користејќи разни степени на веројатност на предмети смет за да се 
спуштат од бројни извори (тaбела бр. 4.), и  

 процентуална распределба на секој смет со одреден извор    
 

Tабела бр. 4. Смет и веројатниот извор. Клуч за фразеологијата на веројатноста: Многу неверојатно (UU); 
Неверојатно (U); Можно (P);Веројатно (L); Многу веројатно (LL) 

                                                            
20http://marinedebris.noaa.gov/sites/default/files/Lippiatt%20et%20al%202013.pdf 
21http://www.unep.org/regionalriver / 

reservoirs/marinelitter/publications/docs/NMDMP_REPORT_Ocean_Conservancy__2_.pdf 
22http://www.unep.org/regionalriver / 

reservoirs/marinelitter/publications/docs/Marine_Litter_Survey_and_Monitoring_Guidelines.pdf 
23https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lb-na-26113-en-n.pdf 
24http://databases.eucc-d.de/files/documents/00000611_C10.119-127.pdf 

http://marinedebris.noaa.gov/sites/default/files/Lippiatt%20et%20al%202013.pdf
http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/NMDMP_REPORT_Ocean_Conservancy__2_.pdf
http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/NMDMP_REPORT_Ocean_Conservancy__2_.pdf
http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/Marine_Litter_Survey_and_Monitoring_Guidelines.pdf
http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/Marine_Litter_Survey_and_Monitoring_Guidelines.pdf
http://databases.eucc-d.de/files/documents/00000611_C10.119-127.pdf


Категорија на 
сметот 

Извори на плутачки отпадоци 

Tуризам (акумулација  
и речна плажа) 

ОК25 Нелегална 
депонија 

Земја (run off) 

Хартии од слатки LL UU UU U 

Садови за храна L UU UU U 

Пластични шишиња 
< 500 ml 

LL UU UU U 

Садови за храна за 
носење 

LL UU UU U 

Стапчиња од 
лижавчиња 

LL UU UU U 

Сламка LL UU UU U 

Рибарски конец UU UU UU UU 

Неидентификувани 
пластични делови 

P UU UU U 

Полистиренски 
делови 

P UU UU U 

Догорчиња од 
цигари 

LL UU UU U 

Кутии од цигари LL UU UU UU 

Детски играчки LL UU UU UU 

 
Овој систем на матрично бодување дава нова алтернатива и нуди транспарентен и 
корисен метод за утврдување на изворите на плутачките отпадоци насукани по речните 
брегови и крајбрежјето на акумулациите.  
 
Имајќи го предвид фактот дека Извештајот за процена на еколошкото и економското 
влијание идентификувал нелегални депонии како извор на плутачки отпадоци, 
предложено е да се вклучи во регионалното набљудување и на пописот на овие места. 
 
Има разни методологии за набљудување на нелегалното оставање отпад, но не постои 
стандардизиран и широко признат метод. Овој опсег од користење алатки за далечинско 
сензорирање до физички прегледи може да биде редовен или инцидентен; исто така, 
можат да се најдат и комбинации на овие методи. 

3.1.1.1. Набљудување на плутачки отпадоци 

Рамковната директива за стратегијата за морињата (MSFD –2008/56/EC) бара државите 
членки на ЕУ да основаат програми за набљудување на морскиот смет до 15 јули 2014 
година. Програмите за набљудување мора да се „координирани", „компатибилни", 
„кохерентни", „постојани" и „споредбени”.  
 
Пилот-земјите се земји аспиранти (Aлбанија, Koсово*26и Maкедонија) и оттаму 
методологијата за плутачките отпадоци треба да се усогласи со MSFD. Други применливи 
спогодби за ова ги вклучуваат: Конвенцијата OSPAR, Барцелонската конвенција, 
Хелсиншката конвенција (HELCOM) и Букурешката конвенција. Една целосна програма за  
набљудување на плутачките отпадоци треба да ги покрие следниве категории и засегнати 
страни: 
 

                                                            
25ОК – отпадоци од канализација  
26 * Оваа ознака е без предрасуди за ставовите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/1999 и 

Мислењето на ICJ за декларацијата за независност на Косово*. 



- Набљудување на смет на дното на реката/акумулацијата: треба да бидат вклучени 
различни асоцијации. 

- Набљудување на смет на површината на водата на акумулацијата: потребно е 
визуелно набљудување од чамци. 

- Набљудување на насуканиот отпад на речните брегови и крајбрежјата на 
акумулациите: овој тип на набљудување можат да го спроведат обучени волонтери 
отколку професионални инспектори. 

- Набљудување на смет во биотопот. Потребна е вклученост на научни институции и 
специјалисти за фауна, птици. 

 
Можно е да се набљудува и менувањето на седиментот на акумулацијата заради 
влијанието на потонатиот смет, како дел од стандардното набљудување на движењето на 
седиментот во браната. За жал, глобално призната методологија не постои и оттаму не 
можеме да предложиме добра практика за ова.  
 
Пилот-општините можат независно да спроведат набљудување само на потонатиот 
смет (кај речните брегови и крајбрежјето на акумулациите). Набљудување на плутачки 
отпад, смет на дното на река/акумулација и смет во биотопот би барало вклученост на 
специјализирани институции и експерти кои ќе апсобрираат значителни извори. Оттаму, 
методите на добри брактики за набљудување на потонатиот смет кај речните брегови и 
крајбрежјето на акумулациите се детализирани во овој модел за ISWM.  
 
 Најдобрата практика за регионално набљудување на потонат отпад (кај речните 
брегови и крајбрежјето на акумулациите) во Шарскиот пилот-регион би требало да 
постави хармонизиран пристап во следните единици:  
 
- Широка дистрибуција на набљудување: стратегија за избор на место; 
- Метод за испитување: поставување на примероци за испитување, набљудување на 

фреквенцијата и категориите на испитаниот смет; 
- Идентификација и овозможување на потребните извори; 
- Работа со податоци и известување; 
 
Стратегијата за избор на местото има фундаментални последици за анализите на 
набљудувањето, како што има изборот на методот за испитување. Методите за 
набљудување не се компатибилни ако користат исти методи на испитување, но различни 
стратегии за избор на местото (на пр. изборот на посебно место на основа на нивоата на 
загаденост на сметот, или случаен избор на местата). Предложено е да се користи 
комбинација која понекогаш е позната како „слоевита случајна стратегија за избор на 
примероци за испитување” (на пр. Протколот OSPAR за смет на плажа). 
 
Со предложениот критериум27 би требало да се земат предвид следните локации: 
 
- Речни брегови и речни устија; 
- Крајбрежја на акумулации; 
- Tуристички дестинации; 
 
Дополнителен критериум за избор на местата за набљудување се: 
 

- да се има најмала должина од 100 m28; 

                                                            
27Овие критерими се преземени од DeGishGear мeтологијата за набљудување на плажа 



- да е карактеризирано од низок до умерен наклон (~1.5-4.5 º), кој исклучува многу 
плитки калливи области кои можат да се долги со километри; 

- да се има чист пристап, така што плутачките отпадоци не се испитувани  од 
антропогени структури; 

- да биде пристапно за тимови за испитување во текот на годината; 

- би требало да се знае кога се случиле најновите активности за чистење29 за да се 

одреди трендот на плутачките отпадоци во зависност од времето; 
- да не претставува закана за загрозените или заштитените видови, како птиците, 

морските цицачи или чувствителната вегетација. 
 
Методот на добра практика за набљудување на плутачките отпадоци е составен од: 
 
- поставување примероци за испитување,  
- фреквенција,  
- методи за идентификација на смет и  
- категории за испитување.  
 
Примерокот за испитување е дефиниран како фиксирана секција на местото што се 
набљудува. Протегањето 100 метри од линијата на насукување до 10 метри назад ќе се 
смета како примерок единица на испитување. Две единици за испитување на исто место 
за набљудување би требало да бидат набљудувани. Истите места би требало да се 
набљудуваат за сите испитувања. Со цел да се идентификува почетокот и крајот на 
секоја постојана референтна единица  можат да се користат и координати добиени преку 
ГПС. 
 
Фреквенцијата на набљудување, како што е предложено во анализираните методологии, 
се протега од секои 28 дена до 4 пати годишно.  
 
Проектот DeFishGear предлага набљудувањето да се спроведе по следниве годишни 
времиња: 
 

1. Есен: средина на септември ‐ средина на октомври 

2. Зима: средина на декември ‐ средина на јануари 
3. Пролет: април 
4. Лето: средина на јуни ‐ средина на јули 

 
Пред да почне какво било испитување на избран примерок, треба да биде завршена 
карактеризацијата на брегот за секои 100 m од местото. Треба да бидат заведени ГПС 
координатите на сите четири агли на единицата што се испитува. Треба да се креира и 
идентификациско име (ИД) и да се користи во текот на студијата. Посебните 
карактеристики на местото, вклучувајќи ја карактеристиката на типот на супстратот 
(песок, чакал и др.), топографијата, искористувањето на земјата, растојанијата од 
урбаните населби и речните устија итн., треба да се заведат користејќи специјална 
„Табела за идентитетот на местото на набљудување“. Треба да се направат дигитални 

                                                                                                                                                                                                
28 Националната програма за набљудување на морски отпадоци (UNEP and Ocean Conservancy, септември 

2007) поставува минимална должина од 500 метри.  
29 Според Националната програма за набљудување на морски отпадоци (UNEP and Ocean Conservancy, 

септември 2007), набљудувањето треба да се сопроведе секои 28 денови низ годината; Оттаму, 

набљудувањето ќе почне 28 денови по првата активност на чистење за да се избегне какво било искривување 

на резултатите од минатото загадување што не е поврзано со плутачките отпадоци. 



фотографии за да се документираат физичките карактеристики на местото што се 
набљудува. 
 
Сите предмети најдени на единицата што се испитува треба да влезат во табелата за 
набљудување на потонатиот смет. На табелата, на секој предмет му е даден единствен 
идентификациски број. Податоците треба да влезат во табелата додека се собираат 
предметите смет. Бројот на категории и поткатегории на сметот варира меѓу различни 
методологии. Сеедно, има глобално признати 9 категории (тaбела бр. 5.) и 77 
поткатегории (Aнекс 1) на потонат отпад (кај речните брегови и крајбрежјето на 
акумулациите).  
 
Taбела бр. 5. Категории на плутачки отпадоци 

Класа Состав на 
материјалот 

Шифра 
на 
сметот 

Форма на сметот (и примероци) 

1 Пластика PL01 Капачиња од шишиња и капаци 

2 Пенеста пластика FP01 Пенести сунѓери 

3 Облека CL01 Облека, чевли, капи и крпи 

4 Стакло и керамика GC01 Садови за јадење (чинии, чаши и ножеви) 

5 Meтал ME01 Материјал за градење (тула, цемент, цевки) 

6 Хартија и картон PC01 Хартија (вклулувајќи весници и списанија) 

7 Гума RB01 Балони, топки и играчки 

8 Дрво WD01 Плута 

9 Друго OT01 Парафин или восок 

 
Идентификацијата и точната категоризација на сметот треба да се води според фото- 
водичот30.  
 

 
под сликите: - Непрепознатливи        Парчиња од пластична кеса,  Парчиња од пластична кеса 
делови од пластика помали                        претпознатлива како торба                             претпознатлива како мала пластична 
од 2,5 cm:  број 117 во испитувањето         за пазарење: број 2 во испитувањето            кеса: број 3 во испитувањето 

 
Слика бр. 9. Фото-водич развиен според Методологијата OSPAR  

Непознатиот смет или предметите што не се во табелата за испитување треба да бидат 
нотирани во соодветна „друга кутија за предмети”. Во табелата за испитувањето треба да 
се стави краток опис на предметот. Ако е можно, треба да се направат дигитални 
фотографии од непознатите предмети така што подоцна ќе може да се идентификуваат и, 
ако е неопходно, да бидат приспособени на табелата за испитување. 
 

                                                            
30http://www.ospar.org/ospar-data/10-02e_beachlitter%20guideline_english%20only.pdf 

http://www.ospar.org/ospar-data/10-02e_beachlitter%20guideline_english%20only.pdf


Единицата во која сметот ќе биде проценет на брегот ќе биде број на предмети и ќе биде 
изразен како смет предмети на квадратен метар (m2). Како дополнение, треба да се 
измерат предметите смет од главната категорија на типови. Резултатите треба 
статистички да се процесираат и да се направи извештај во согласен формат.  
 
Преку применување на добра практика на програми за набљудување на изобилието, 
типовите и концентрацијата, и можната поврзнасот меѓу изворот и одредена земја 
производите на отпадоци или активности можат да се анализираат во Шарскиот пилот- 
регион. Како и да е, такви опширни програми за набљудување можат многу да чинат и да 
бараат квалификувани и вешти работници. Оттаму, овој модел предлага поедноставен 
пристап кој е детално опишан подолу во Дел 3.1.2.1.  

3.1.1.2. Набљудување на нелегално депонираниот отпад 

Најдобра практика на набљудување на местата за нелегално фрлање отпад е 
составена од две посебни методологии: визуелна опсервација користејќи далечинско 
сензорирање и теренски испитувања. Тоа не исклучува да се користи комбинација на 
овие методи за набљудување и мапирање на местата за нелегалниот домашен отпад.  
 
Далечинското сензорирање е составено од следниве чекори: 
 

1. Избирање на далечински сензори со висока, умерена или средно просторна 
резолуција за да се применат за мапирање на нелегални места за фрлање отпад 
во општината; 

2. Изведување визуелна идентификација на нелегални места за фрлање отпад во 
општината набљудувајќи ја визуелно и привремените промени на земјата поврзани 
со нелегално депонираниот отпад како термални аномалии и/или вегетацијата: 
запоставената земја заради присуството на нелегалниот отпад обично е 
забележлива за нејзиниот спектрален потпис на стабилност со времето во 
споредба со другите карактеристики, како урбаните области, река/акумулација, 
солени базени, системи за култивација и др. 

 
Изведени се ограничени студии31 во техники за анализа на податоци од далечинско 
сензорирање32 кон набљудување и мапирање на места за нелегално фрлање отпад. 
Сеедно, постојните студии овозможуваат некои податоци за идните можности, 
најверојатно, достапни од различни далечински сензори и методи.   
 
Силвести и Омри33 развиле метод за мапирање на нелегални депонии засновано на 
спектралниот потпис на погодената вегетација поврзано со присуството на (нелегален) 
отпад. Користејќи го овој метод се создадени спектрална библиотека заедно со 
статистиките што дефинираат спектрални карактеристики на неколку места за нелегално 
фрлање отпад34. Резултатната мапа потоа била валидизирана; околу 12 % од 
идентификуванмите места, всушност, биле нелегални депонии. Максимум најверојатна 

                                                            
31Yonezawa, C. Possibility of monitoring of waste disposal site using satellite imagery. J. Integr. Field Sci. 2009  
32 Податоци од далечинско сензорирање се барани преку сателити како LANDSAT, ALOS AVNIR-2, ALOS 

PALSAR и FORMOSAT-2 (со умерена резолуција) и ALOS PRISM, IKONOS (со виока резолуција).  
33Silvestri, S.; Omri, M. A method for the remote sensing identification of uncontrolled landfills: Formulation and 

validation. Int. J. Remote Sens. 2007 
34Biotto, G.; Silvestri, S.; Gobbo, L.; Furlan, E.; Valenti, S.; Rosselli, R. GIS, multi‐criteria and multi‐factor spatial 

analysis for the probability assessment of the existence of illegal landfills. Int. J. Geogr. Inf. Sci. 2009 



класификација била постигната преку анализа на дигитални фотографии и IKONOS слики 
со многу висока резолуција за мапирање на нелегалните депонии.  
 
Податоците од визуеланата опсервација кои користат далечинско сензорирање бараат 
опремување на високо специјализиран персонал. Трансформацијата на податоците 
заедно со ISODATA35 ненадгледуваната класификација може да е корисна за 
набљудување и мапирање на нелегални места за фрлање на домашен опад и тоа не 
бара специјално обучен персонал. 
 
Постојат различни методологии36 за дизајнирање на теренски испитувања за 
лоцирање, оквалфикување и мерење на нелегалните депонии. Методот би варирал 
во зависност од целта на испитувањето: правење пописи на нелегални депонии37 и 
подготвување за чистење, или планирање на нивно затворање и уредување. Ако е 
предвидено затворањето и уредувањето, следува оквалификувањето и мерењето на 
нелегалните депонии според процена на ризикот.  Целосната процена на ризикот може да 
бара дополнителни истраги, вклучувајќи биолошки, геолошки/хидрогеолошки 
набљудувања и земање примероци од дното на водата.  
 
Фазниот пристап за имплементација на теренските истражувања е сумиран како: 
 

1. Преземање испитување од страна на засегната страна фокусирано на теренското 
истражување на област која е најсклона на нелегално фрлање отпад; 

2. Споредување на резултатите од испитувањето на засегнатата страна и на 
претходните пописи на нелегални депонии;  

3. Основање на мрежа/на мапа со доволна скала, покривајќи ја територијата на 
земјата во зони/полигони; класифицирање на овие зони со веројатноста дека 
може да бидат нелегални депонии – висока, умерена и ниска, засновано на 
резултатот на засегнатата страна и претходните пописи. Зоната може да има 
област од 1 km2 или повеќе. За земји со висока густина на нелегални депонии 
мрежата би била позгусната.  

4. Развивање табели за визуелни опсервации за заведување на локации, обем, 
состав на фрлениот отпад, растојанието од патиштата (реки, кањони, речен/ 
резервоарски брег, акумулации итн.). 

5. Планирање и извршување на теренски истражувања: на изворите им треба 
човечка сила (волонтери, оператори за управување со отпад, граѓански 
организации и др.), ГПС направи, графички приказ за секое испитување; табели со 
записи; моливи. 

6. Креирање програми за чистење и заштита. 
 
За успешно дизајнирање на пописот на нелегални депонии, треба да се спроведе јавна 
анкета. Пример за прашалник има во Aнекс 2. Прашалникот треба да одговори кои 

                                                            
35 ISODATA е метод на ненадгледувана класификација користејќи алгоритамски и оперативни системи; 

компјутерски алгоритми преку многу повторувања додека се постигне  прагот 

http://web.pdx.edu/~jduh/courses/Archive/geog481w07/Students/Vassilaros_ISODATA.pdf 
36chrome-extension://klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg/suspended.html#uri=http://www.litter.vic.gov.au/litter-

prevention-tooklits/local-litter-measurement-toolkit; https://webcache.googleusercontent.com/river / 

reservoirrch?q=cache:0mzUsW9hslgJ:https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/environmentalscience/G

roup%25202.docx+&cd=1&hl=mk&ct=clnk 
37Пописите на илегалните депонии може да се корисни за проценување на влијанието на климатската 

промена на емисијата на гасови.  

http://web.pdx.edu/~jduh/courses/Archive/geog481w07/Students/Vassilaros_ISODATA.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0mzUsW9hslgJ:https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/environmentalscience/Group%25202.docx+&cd=1&hl=mk&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0mzUsW9hslgJ:https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/environmentalscience/Group%25202.docx+&cd=1&hl=mk&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0mzUsW9hslgJ:https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/environmentalscience/Group%25202.docx+&cd=1&hl=mk&ct=clnk


области се најсклони за нелегално фрлање отпад т.е. кањони, речни брегови, патшта итн. 
Засегнатите страни треба да помогнат и во идентификацијата  на потенцијалните локации 
и обемот на депониите, како и за составот на фрлениот отпад и растојанието од пат 
потенцијално што води до реката/акумулацијата. Собраните информации од засегнатите 
страни треба да се прегледаат со достапните информации од пописите за нелегални 
депонии собрани во минатото.   
 
Потребни се дополнителни подготовки за затворање и уредување на нелегалните 
депонии на следниов начин:  
 
- Идентификуваните нелегални депонии треба да бидат класифицирани (засновано на  

набљудувања и записи) според следниве атрибути: 
 

o Места под и над 500 m2 на областа; 
o Места каде што има висока веројатност за фрлање на опасен отпад; 
o Места лоцирани во и надвор од коридорот на 20 метри долж патот; 

 
- Треба да се спроведе процена на ризикот (вклучувајќи биолошки, 

геолошки/хидрогеолошки истражувања и земање примероци на вода од блиската 
река) за нелегалните депонии кои имаа област над 500 m2, има фрлени некои опасни 
отпади и кои се лоцирани на растојание од 20 m од патот. 

 
Потоа, може да почне подготовката на теренското набљудување и идентификацијата: 
областа треба да биде поделена  на доволен број зони (полигони) преку идентификација 
на хоризонтални и вертикални „поделени“ линии на мапата.  Зоните треба јасно да 
овозможат процесот на собирање на податоците да биде поефикасен и да не се 
пропушти ниту еден дел од земјата. Секоја зона треба да се класифицира од 
веројатноста за нелегални депонии. Штом се постават зоните, почнува планирањето на 
ресурсите и методот на собирање на податоците. 
 
Пописите на нелегалното фрлање отпад треба да се користат за дизајнирање на 
соодветно чистење и особено за програмите за заштита за елиминирање и 
намалување на практиките за нелегалното фрлање на отпад. Клучот за успешно 
користење на оваа практика е зголемување на јавната свест за проблемот и  неговите 
импликации. Чистењето на нелегално депонираниот отпад и програмите за заштита 
користат комбинација на: 
 

1. Напори за чистење 
2. Општествено достигнување и вклученост 
3. Целно засилување 
4. Следење и евалуација 

 
Водичот за заштита од нелегално фрлање отпад38 на Американската агенција за заштита 
на животната околина (EPA) е алатка развиена за заштита од нелегално фрлање отпад 
фокусирајќи се на четири програнски области наведени подолу (рамка бр. 1.).  
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Рамка бр. 1. Четири програмски области за заштита од нелегално фрлање отпад (US 
EPA, 1998) 
 
 

Напори за чистење 

Проектите за чистење ќе бараат координирано планирање на напорот за да се обезбедат 
достапни адекватни извори и пронајдоци. Штом местото се исчисти, означи, осветли или 
огради може да доведе до обесхрабрување за идно фрлање отпад. Означувањата треба 
да укажуваат на парични казни за нелегалното фрлање отпад, и телефон за известување 
на инциденти. Напорите за уредување и разубавување на средината, исто така, можат да 
го обесхрабрат идното фрлање отпад, како и овозможувањето отворен простор и 
зголемување на вредноста на имотот. 

Општествено достигнување и вклученост 

Ова можеби е најважната алатка во обезбедувањето дека оваа практика е ефективна. 
Организацијата на настаните за специјално чистење, каде што заедницата има извори за 
соодветно оставње на нелегалните отпадни материјали, го зголемува разбирањето меѓу 
жителите за влијанието од нелегалното фрлање отпад и дава можности за правилно 
оставање на материјалите кои, инаку, би биле нелегално фрлени. Интеграцијата на 
заштитата од нелегалното фрлање отпад во програмите на општините или користење на 
програми како стопирање на криминалот, исто така, може да биде ефикасен начин за 
зголемување на можностите без дополнителни трошоци за најмување на нов персонал. 
Произведувањето на едноставни пораки за трошоците за нелегалното фрлање отпад од 
локалните даноци и легалните депонии  ќе помогне во елиминирање на проблемот. 
Имањето телефонска линија преку која граѓаните можат да јават за нелегални активности 
и да ја едуцираат јавноста за поврзаноста меѓу нелегалното фрлање отпад и плутачките 
отпадоци ќе го намали нелегалното фрлање на отпад. 

Целно засилување 

Оваа алатка вклучува употреба на прописи за регулирање на управување на отпадот и 
елиминирање на нелегалното фрлање отпад преку методи како парични казни, трошоци 
за чисење и дозволи за активноста за управување со отпадот. Овие парични казни можат 
да се користат за помош за финансирање на програма за заштита или за награди за 
граѓаните коишто јавиле за активности на нелегално фрлање отпад. Други препораки за 
оваа алатка, вклучува обука на персоналот од сите оддели на општината во 
препознавањето и известувањето на инциденти на нелегално фрлање отпад, и посветен 
персонал кој има овластување да надлгедува и врши инспекции, и пишува извештаи за 
оние кои се фатени нелегално да фрлаат отпад . 

Следење и евалуација 

Оваа алатка го мери влијанието на напорите за заштита и одредува ако се исполнети 
целите. Користејќи ги техниките за мапирање и компјутерските податоци овозможува 
официјалните лица да ги идентификуваат областите каде што најчесто се случува 
фрлањето отпад, заведување на шемите на фрлањето отпад (дел од денот, ден од 
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неделата итн.), и се пресметува бројот на издадени опомени и одговорните страни. Ова 
овозможува за подобра распределба на изворите и поспецифично таргетирање на 
достигнувањето и напорите за образовање на престапниците. 

 
Горниве алатки ги нагласуваат најважните прашања коишто треба да се испитаат кога се 
креира програма за чистење и заштита. Тие вклучуваат: 
 

- Локациите на постојани активности за нелегално фрлање ѓубре. 
- Типовите на отпад што се фрлени и профилот на фрлачите на отпад. 
- Можните носечки сили зад нелегалното фрлање отпад како прекумерни трошоци за 

корисниците, малку канти за собирање ѓубре, или неефикасни програми за 
рециклирање. 

- Претходната едукација и напорите за чистење што се користеле. 
- Програмите за моментната заштита и локалните закони или прописи во однос на 

проблемот. 
- Постојните извори на финансирање или дополнителни извори што може да се бараат. 
 
Според тоа, методите на добра практика за набљудување на нелегалното фрлање отпад 
бара внимателно планирање на истражувањето и целните испитувања; самото 
изведување е само добра координација на претходно обучен персонал, додека 
известувањето и заведувањето треба да се дизајнира така што пописите на отпадите 
можат да се користат за разни цели: да се дизајнираат програми за чистење, затворање и 
поправање на местата што се од висок ризик за животната средина и поставување 
програми против нелегалното фрлање отпад. Најважниот резултат од набљудувањето на 
активностите извршени конкурентно со активности на чистење е зголемување на јавната 
свест. 
 
Имајќи ги на ум ограничените извори на пилот-општините едноставна програма за 
набљудување за отстраннување на нелегален отпад е наведен подолу во Секција 3.1.2.2.  

3.1.2 Предложени методи за набљудување на плутачки отпадоци и на нелегално оставен 

отпад 

Предложените пристапи симултано ќе овозможат координирање и споредување на 
резултатите на регионална скала и одржување на компатибилноста на резултатите 
постигнати преку користење на хармонизирани методологии за набљудување низ пилот- 
регионот. Друга додадена вредност на имплементацијата на набљудувањето на 
потонатиот смет (кај речните брегови и крајбрежјето на акумулацијата) и нелегално 
депонираниот отпад ќе ја зголеми јавната свест.  
 
Клучот на успехот на која било програма за набљудување ќе биде вклученост на 
заедницата и поспецифично приспособено коуправување. Приспособено коуправување 
се потпира на вклученост на актери на повеќе нивоа и промовира градење на односи меѓу 
овие нивоа со цел да се има функционален и достапен систем на управување (Cundill and 
Fabricius, 2008).  
 



Во пилот-институциите, општинската администрација, советниците и јавните комунални 
претпријатија (ЈП) ќе играат клучна улога во управувањето на програмите за 
набљудување на плутачките отпадоци и на нелегално оставениот отпад. Водачите на 
заедниците треба да бидат избрани и да почнат да ги вклучуваат граѓаните во носењето 
одлуки и акции. Вака менталитетот на заедницата е во добивка со тоа што луѓето 
дејствуваат кон подобрување на нивната околина за доброто на целата заедница. Ако 
заедниците се поедуцирани за влијанијата на плутачките отпадоци и нелегално 
оставаениот отпад и го идентификуваат ова како социјална девијација, ова потенцијално 
може да почне да ги менува нивните навики (McKinlay and Starkey, 1998). 

3.1.2.1 Набљудување на плутачките отпадоци 

Водичот за набљудување на морскиот смет во европските мориња39 признава дека е 
потребен  целосен делокруг во смисла на организација и извори, оттаму, се предлага 
интеграција на набљудувањето со мерки како кампањи за чистење. Според тоа, 
првиот чекор  на воведување на опширно набљудување на плутачките отпадоци 
во Шарскиот пилот-регион ќе преземе набљудување на потонатиот смет (кај 
речните брегови и крајбрежјето на акумулацијата). 
 
Водичот за набљудување на морскиот смет во европските мориња препорачува 
користење на протоколот за граѓанско-научна основа на морски смет набљудување40 
(развиен за потребите на Европската агенција за животна средина - EEA). Како што се 
наведува, иако овој протокол оригинално е дизајниран за морски смет, може да се 
користи и за собирање на потонатиот смет (кај речните брегови и крајбрежјето на 
акумулацијата). Тој е заснован на едноставна мобилна апликација за сметање, која им 
овозможува на волонтерите да го пресметуваат сметот на плажите и да ги испратат 
податоците до централната база на податоци која е хостирана од EEA. Процесот на 
набљудување на плутачките отпадоци и интерфејсот на мобилната апликација е 
презентирана во следната слика бр. 10.: 
 
 

 
Слика бр. 10. Потонат отпад  (кај речните брегови и крајбрежјето на акумулацијата) Целосен пристап на 
набљудување (лево) и интерфејсот на мобилната апликација за набљудување на морскиот смет 
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Водењето41 на имплементација на чистењето на плажата и набљудување на протокол 
користејќи ја мобилната апликација за набљудување на морскиот смет опишува: 
 
- Како да се придружиш или креираш заедница; 
- Како општините можат да помогнат во набљудување на плутачките отпадоци; 
- Како да се набљудува и известува за најдениот смет на плажите; 
- Како да се генерираат податоци за поддршка на управување со плутачките отпадоци и 

зголемување на свеста; 
 
Како што се наведува, потребна е координација на регионално/национално ниво за 
редовна имплементација на системот на набљудување за потонатиот смет (кај речните 
брегови и крајбрежјето на акумулацијата). Можниот регионален процес на набљудување 
на плутачките отпадоци е илустриран на сликата бр. 11. 

 
 
(превод од сликата: - Методологијата варира во зависност од типот на испитување 

1. Регионална рамка, 2. Локална селекција, 3. Одредување на единицата на испитување, 4. Собирање и 
класификација на отпадоците, 5. Мерење на отпадоците, 6, Внес на податоци и сумарен извештај, 7. Анализа 
на податоците и известување, 8. Преглед на програмата. 

Регионален координатор и тим менаџери 
Тим менаџери 
Тим менаџер со локална поддршка 
Регионален координатор и тим менаџери 
 
Слика бр. 11. Регионален процес на набљудување на потонатиот смет (кај речните брегови и крајбрежјето на 
акумулацијата)  

Засегнатите страни предложени на втората Дијалог платформа42 следејќи ја 
институционалната поставеност на активностите за набљудување за да се изведат во 
пролетната сесија 2016 се: 
 
- Регионален координатор: SWG Секретаријат 
- Национални координатори: SWG канцеларии 
- Локални координатори: Јавните комунални претпријатија (ЈП) и волонтери 

                                                            
41http://www.eea.europa.eu/themes/coast_river / reservoir/marine-litterwatch/get-started/how 
42The 2nd Dialogue Platform Session has been held in March 2016 in Prizren.  
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Задачи на регионалниот координатор се: 
 
- идентификација и поставување на местата за испитување 
- контакт со организациите /институциите за изведување на испитувањата 
- вклученост и одржување на системот за испитување 
- обуки за испитувачите 
- внес на податоци во базата на податоци /ПО 
- одржување на базата на податоци 
- анализа на податоците 
- известување 
- (понатамошен) развој на методологијата 
- учество во национални и меѓународни работилници, работни групи итн. 
 
За целосна координација на четири места за испитување ќе бидат потребни околу 330 
часови со цел да се постави процесот на набљудување и околу 250 часови/годишно ќе се 
потребни за одржување на системот43. 

 
Секоја долгорочна програма за процена на плутачките отпадоци ќе бара посебен и 
фокусиран напор за регрутирање и обука на теренски пероснал и волонтери. Постојана, 
високо квалитетна обука е суштинска за обезбедување на податоци за квалитет и треба 
експлицитно да вклучи развој на оперативните (теренски) вештини. Програмите за 
едукација на персоналот треба да вклучат одредени информации за резултатите и 
исходите од работата така што персоналот и волонтерите можат да го разберат 
контекстот на програмата за процена на плутачките отпадоци. Во резимето има бројни 
клучни прашања коишто треба да се земат предвид кога се ангажираат волонтери во 
процената на плутачките отпадоци (адаптирано од Sheavly 2007):  
 
- Волонтерите треба соодветно да бидат обучени со практични вежби и со помошни 

материјали за обуки и прирачници за програмата кои ги детализираат одговорностите 
и процедурите; 

- Локалната координација и управувањето е потребно за да се обезбеди волонтерите 
да се достапни кога се потребни и се следи распоредот на набљудувањето; 

- Ефективна и фреквентна комуникација е клучниот елемент во анагажирањето на 
волонтерите и за нивно информирање со активностите на програмата, вклучувајќи 
како нивните активности за набљудување се поддржувачки извор на управување на 
конзервација напори; 

- Потребни се континуирани планови за да се обезбеди дека кога некои волонтери ќе се 
повлечат или ја напуштат програмата, нови волонтери веќе се обучени за да ги 
заменат; 

- Редовното признавање на напорите на волонтерите и нивните напори може да бидат 
ефективни во одржувањето на нивната вклученост во програмата за набљудување (на 
пр., медиумска покриеност, презентации од членови на групите за набљудување и/или 
менаџерските групи на локалните граѓански состаноци, благодарници, различни 
сувенири вклучувајќи маици, капи и др.); 

- Процесот на набљудување треба да биде реален во смисла на очекувањата на трудот 
и должината на времето за изведување на овој тип на студија; 

- Регионалниот координатор треба да прави редовни посети на местата за да се 
осигури дека обуката е релевантна и соодветна за потребите на испитувањето. 

                                                            
43https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lb-na-26113-en-n.pdf 
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Идеални следствени посети треба да се стават во распоред за да одговара со 
напорите за повторна обука и други активности; 

- Таму каде што локалното население е со ограничени финансиски или други извори, 
може да е потребна монетарна поддршка за да се покријат трошоците поврзани со 
нивните напори.  

 
Додека природата на волонтерот е да не очекува ништо за возврат на неговите/нејзините 
напори, луѓето сакаат да знаат дека нивните напори се значајни и се ценат. Во поопшта 
смисла следните прашања исто се релеватни кога се управуваат волонтерските програми 
(адаптирано од „Модел на практика за организации кои вклучуваат волонтери”; 
Австралија волонтира 2007)44:  
 
- Интервју и ангажирање на волонтерски персонал во согласност со законодавствата за 

недискриминација и еднакви можности 
- Обезбедување волонтерски персонал со здрава и безбедна работна средина;  
- Обезбедување соодветно и адекватно осигурување и покривање за волонтерски 

персонал;  
- Одредување на улогите на волонтерите и развој на јасни описи на работното место;  
- Разликување меѓу платени и неплатени дејства;  
- Целиот персонал да се обезбеди со информациите за жалби и политики за 

дисциплина и процедури;  
- Надоместување на волонтерскиот персонал за трошоците направении во име на 

организацијата;  
- Однесувај се кон волонтерскиот персонал како вредни членови на тимот, и советувај 

ги за можностите да учествуваат во одлуките на агенциите; и 
- Признавање на придонесот на волонтерскиот персонал. 

3.1.2.2 Набљудување на нелегално депонираниот отпад 

Пилот-општините немаат доволен систем за набљудување за нелегалните депонии и не 
знаат кој треба да се најде за фрлањето ѓубре или каде всушност се наоѓаат нелегалните 
депонии. Оттаму, едноставниот предложен пристап е применлив на регионално ниво. 
 
Набљудувањето на нелегалните места и создавање на нивни регионален попис не бара 
селекција на место. Идеално сите нелегални депонии треба да бидат набљудувани. Како 
и да е, како прв чекор, ќе бидат набљудувани само оние што се наоѓаат долж реките, река 
/акумулација, брег и езера /акумулации.  
 
Слично, кај пристапот за набљудување на плутачките отпадоци, првиот чекор во 
намалување на влијанијата ќе биде да се креираат пописи на нелегални депонии преку 
кампањите за чистење. Оттаму, најсоодветниот метод за следење на локациите на 
депониите, волуменот и  привремениот состав на нелегалниот отпад ќе биде оној развиен 
од иницијативата (Let`s Do It World)45 – граѓанско движење кое почнало во Естонија во 
2008 година, кога 50.000 лица обединети заедно ја чистеле целата земја во само пет 
часови.  
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Слика 12 "Let`s Do It World" Platform 

(превод на слика: Светски ден на чистење 2018 придружи им се на милионите!) 

Досега, 112 земји и 13,8 милиони лица ѝ се придружиле на оваа платформа за чистење 
на нелегалниот отпад. Сите пилот-држави ѝсе придружиле на иницијативата, како и да е, 
носечките сили за да се имплементираат активностите за чистење се невладините 
организации, а не општините. Значењето на организирањето на кампањите за чистење за 
правење пописи на нелегалните депонии и планирање на заштита/програми за 
засилување уште треба да се признаат во пошироки рамки од страна на засегнатите 
страни во Шарскиот пилот-регион. Нелегалното фрлање отпад е крајно сложено прашање 
и оттаму имплементацијата на набљудувањето и програмите за чистење бараат сите 
засегнати страни, вклучувајќи ја и владата, локалната власт, советниците и членовите на 
заедницата, да учествуваат за да се искорени проблемов. 
 
Применетиот метод од (Let`s Do It World) ги презема следниве чекори: 
 
- Регрутирање на амбициозни лидери за да ги водат чистењата на национално ниво; 
- Мобилизирање на разни организации, експерти и волонтери; 
- Обука на учесниците во кампањата; 
- Изведување на кампања на чистење користејќи технологија (мобилната апликација 

„TrashOut“46, прикажана на слика бр. 11.), за мапирање на нелегалните депонии: 
 

o Фотодокументација на местото; 
o Лоцирање на местото користејќи ГПС на сателитската мапа на светот; 
o Проценување на количината и составот на фрлениот отпад 
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Слика бр. 13. Мобилната апликација TrashOut 

Идеално, пилот-општините треба да организираат регионално координирани кампањи на 
чистење барем два пати годишно. Истото треба да се имплементира и за чистење на 
потонатиот смет. Уште подобро, акциите за чистење за набљудување на потонатиот смет 
(кај речните брегови и крајбрежјето на акумулацијата) и нелегално оставениот отпад 
треба да се координирани од регионални координатори и треба да се изведуваат во исто 
време. 
 
Информациите добиени од овие кампањи за чистење треба да се користат за 
дизајнирање на програми за заштита.  

 
5. Подобрени и регионално хармионизирани статистики на отпадот 

 

Во Извештајот за процена на  еколошкото и економското влијание за Шарскиот пилот- 
регион е направен обид да се измери релативниот придонес за создавање на плутачки 
отпадоци од секоја општина. Компаративната анализа прво гледа на стапките на 
создавањето на отпад и количините на отпад собрани наспроти несобраниот отпад. 
Несобраниот отпад беше проценет со множење на бројките за поединечното создавање 
на отпад и населението непокриено од службата за редовно собирање на отпад. Се 
претпоставуваше дека несобраниот отпад е фрлен нелегално на различни локации, од 
каде што, земајќи ги најблиските патишта (водното корито и реката/ акумулација, струи), 
се придружуваат на текот на плутачките отпадоци. Анализите покажале дека и двете 
бројки на приозводство на отпад и процентот на покриеност на службата се базирани на 
процените. Потоа, овие процени се засновани на различни методи. Отатаму, тоа е од 
голема важност за поставување на заштитни програми за набљудување на плутачките 
отпадоци, за да се постават (референтни) индикатори за статистика на отпадот и 
дизајнирање регионални хармионизирани методологии за генерирање на овие 
индикатори. 
 
Референтните индикатори  се  потребни за испорачување добро функционален систем на 
ISWM. Клучните индикатори за статистика на отпадот се поставени во Регулаторнката 



комисија  (EU) No 849/2010 од 27 септември 2010 година, променета Регулација (EC) No 
2150/2002 на Европскиот парламент и на Советот за статистики на отпадот47.  
 
За споредба на регионално ниво, се предлагаат следните чекори: 
 
- Создавање на отпад  (килограми по глава на жител и годишно) 
- Состав на отпадот 
- Стапка на собирање на отпад (тонажа на отпадот несобран и/или процент на 

генериран отпад) 
- Стапка на рециклирање на отпад (тонажа на отпад посебно собран од или 

волонтерски центри за прибирање и/или процент на создаден отпад) 
 
Овој Модел на ISWM предлага регионално харминизирани методологии за собирање и 
евалуација на податоците на создавањето на отпадот и состав и стапка на собирање на  
отпадот (покривање од служба).  

4.1 Meтодологија за одредување на создавањето на отпадот и составот 

Веродостојните податоци на создавање на отпадот и составот можат да се добијат само 
од анализите на примероците отпад. Анализите на примероците отпад се неопходни 
инструменти за добивање на стапките на создавање на отпад  и податоците за составот и 
за да се овозможи да се планираат мерки за управување на отпадот, набљудуван и 
оптимизиран. Моментно, пилот-регионите немаат систематски пристап или 
страндардизирана методологија за анализа на цврстиот отпад.  
 
За Методологијата за испитување на примероци на отпадот утврден од МАЛВЈЕ, со 
вклученост на Факултетот за технички науки, Катедрата за инженеринг на животната 
средина и безбедност и здравје од Нови Сад, за собирање на податоци за производство 
на отпад и состав е дискутирано на Втората дијалог платформа (ДП) во Призрен. За 
повеќето учесници на ДП, презентираната методологија беше прифатлива; претставникот 
на Општина Призрен изјави дека тие веќе изведуваат анализи на примероци на отпад 
користејќи методологија предложена од меѓународни консултатнти ангажирани за време 
на проектот за управување со цврст отпад48 за подобрување на собирањето на отпадот. 
 
Оттаму е предложено да се постават минимални барања за регионално прифатена 
методологија која може да се надгради од понапредните општини. Суштинско е при 
развивање на методот за избор на примерок49 да се земат предвид следниве чекори: 
 

1. Предистрага 
2. Анализа, дизајн и планирање  
3. Извршување на анализата на отпадот  
4. Евалуација на анализата на отпадот   

4.1.1 Предистрага 

                                                            
47http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:253:0002:0041:EN:PDF 
 
48http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity04.html 
49 Елементите од методологијата за избор на примерок отпад се извадени од АЦО-алатка, развој на 

методолошка алатка за зголемување на прецизноста и компатибилноста на податоците од анализата на 

цврстиот отпад, 5-та рамковна програма, ЕУ, https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-759-ma48.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:253:0002:0041:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:253:0002:0041:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:253:0002:0041:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:253:0002:0041:EN:PDF
http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity04.html
https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-759-ma48.pdf


Фазата предистрага е поврзана со набавување на неопходни основни информации за 
пилот-општината која има намера да преземе анализа на отпадот.  
 
Следниве основни податоци за анализа на отпадот сугерираат:  
 

1. Општ опис на областа под истрага:  
a. Идентификација на областа или дел од областа што треба да се проценува, 

нејзината локација и површинска област  
b. Идентификација на разни релевантни  реони. 

 
2. Општи информации за населението и информации за управување со отпадот: 

следниве информации би можеле да бидат важни за собирање:  
 

a. Општи информации за населението  
b. Број на жители 
c. Број на домаќинства 
d. Типови и пропорции на станбени структури;  

 
3. Општ опис на организацијата на системот за управување со отпадот (фактори, 

одговорности и др.): 
4. Типови на текови на отпад создадени и собрани  
5. Опис на контејнерските системи за отпад во употреба, како канти на 

домаќинствата, комунални канти и капацитети на собирање на кантите 
6. Просечен број на домаќинства и/или лица што користат канти  
7. Вкупниот волумен на кантата; широка дистрибуција на канти; интервали на 

собирање  
8. Meтод на собирање отпад како отворен камион или како возила за собирање 

отпадоци и типови на собран отпад  
9. Опис на обиколките за собирање  
10. Методи на одлагање како депонии. 

 
Стратификацијата на управување со отпадот е важно за да се дојде до статистички точни 
информации. Генерално, стратификацијата не е задолжителна за програмата за 
анализирање на отпадот, но може да има предности и за точноста на резултатите и за 
дополнителните информации за управување со отпадот (на пр. туризмот). Во практична 
смисла ќе биде корисно да се постави матрица на стратификација на почетната фаза на 
планирање. Оваа матрица ќе покаже дали потребните податоци и информации за 
стратификација се достапни. Ако општината реши да изведува стратификација, треба да 
ги земе предвид следниве критериуми: 
 

1. Сезонски: Општо, сезонска анализа на отпадот треба да се направи засновано на 
минимум три и идеално четири сезонски кампањи на сортирање. Со оглед дека 
резултатите на анализата на отпадот е слична за пролет и есен, едно од овие 
годишни времиња може да се изостави. 

2. Станбена структура: Следниве типови на станбени структури и локации е покажано 
дека дејствуваат како значителен критериум за стратификација:  
 
а. Рурални области 
б. Предградски области 
в. Градски области 
г. Станбени згради 



д. Згради со повеќе катови 
ѓ. Туристички објекти (ако може да се одделат по област) 

 
3. Големина на кантата: Општо, стратификација на анализата на отпадот според 

следните големини на кантата може да се препорачаат:  
 
а. Канти до 240 литри 
б. Канти над 240 литри 

 
4. Систем на собирање: важно е да се опишат оние области со и без одделно 

собирање на рециклираниот отпад; 
5. Извор на отпадот: е препорачана стратификација според изворот на отпадот било 

отпад од домаќинство или комерцијален отпад каде што е можно; може да се 
додаде и туристичкиот отпад; 

6. Ден на собирање: значителната разлика меѓу составот на отпадот /создавањето се 
различните денови во неделата, се препорачува овие денови да се употребат како 
критериум за стратификација. 

Управување со цврст отпад во прекуграничните рурални и крајбрежни подрачја во Југоисточна 

Европа 

 

4.1.2 Анализа, дизајн и планирање  

Дизајнот и планирањето ги опфаќа следните елементи:  

 

 Видови на мостри: Ова може да ја опфаќа целата област на општината или одреден дел на 
општина иако претходнaта, генерално, ќе биде случај со цел да се добијат резултати од 
анализата на отпад, кои се репрезентативни за целата област која се истражува.   

 Број и вид на слоеви: одлуката која се однесува на бројот и видот на слоевите кои се 
употребуваат во анализа на отпад зависи од повеќе фактори вклучувајќи информации за 
управување со отпад потребни на општината, достапноста на соодветни податоци за 
планирање на отпад и доволно ресурси.  

 Ниво на земање мостри: Постојат три главни нивоа на кои може да се земаат мостри, 
имено:  
 

 Внатре во домаќинството/бизнисот -од внатрешна канта за отпадоци   

 Надвор од домаќинството/бизнисот - од надворешна канта/контејнер за отпадоци 
за собирање од врата до врата.   

 Возило за собирање  

 Вид на единица на земање мостри:  Постојат три главни единици на земање мостри кои 
може да се користат за земање на потребни мостри за анализа, имено:   
 

 Одреден волумен на канти за отпадоци од 240 литри (л) или 1100 л;   

 Одредена тежина на отпад од домаќинствата или комерцијален отпад, како што е 
100 килограми (кг);   

 Одреден број на лица кои создаваат релевантен отпад како што се 30 лица.  



 

 Пресметката на бројот на единици за земање мостри и бројот на мостри:  зависи од 2 
главни критериума:   
 

 Варијацијата (хетерогеноста) на отпадот, изразена со природниот коефициент на 
варијација.  Коефициентот на варијација е обично непознат и се проценува врз 
основа на резултатите од последните анализи на отпадот.   

 Саканата точност на резултатите.  
 

 Изработка на повремен план за мостри: Според дизајнот на анализите потребно е да се 
земаат повремени мостри од адреси или од целата популација на родители или од 
релевантната суппопулација според одреден критериум за стратификација 
(стратифицирани случајни мостри).   

 Времетраење на поединечна кампања за анализа на отпад:  Препорачано е 
времетраењето за земање мостри на отпад и собирање на мостри да трае една недела.  
Ова ќе овозможи земањето на мостри на отпад да се направи во секој работен ден 
(понеделник - петок) што ќе го опфаќа целиот циклус на собирање и некоја можна 
варијација поради несобирање на отпад во текот на викендите.   

4.1.3 Спрведување на анализа на отпад  

Секоја собрана мостра треба да биде означена со единствен идентификациски референтен код, 

соодветен за употреба на влажни услови. Следните минимални податоци треба да се собираат и 

евидентираат за секоја поединечна мостра од страна на екипата за собирање на мостри на отпад 

за време на собирањето:  

 

 Единствен идентификациски референтен код   

 Мостри од адреси   

 Датум на собирање   

 Бројот и видот на собрани контејнери за отпад   

 Визуелна процена на % ниво на полнење на собрани контејнери за отпад   

 Визуелна процена на % ниво на полнење на други контејнери на една адреса за добивање 
на информација за пресметување на количината на отпад   
 

Секоја единица за земање мостри се мери и тежината се документира.  Создавањето на отпад по 

глава на жител се добива со делење на просечната дневна тежина со бројот на популацијата во 

единицата за земање мостри.   

Секоја единица за земање мостри треба да се сортира поединечно.  Единицата за земање мостри 

се сортира во категории според изработен каталог на сорти. Каталогот на сорти содржи 13 

задолжителни основни категории и 35 препорачани секундарни категории на отпад.  Сортирањето 

е прикажано на графиконот бр. 12.  



 

Графикон бр. 12. Сортирање на отпад  

 

 

4.1.4 Евалуација на анализата на отпадот  

Основите за евалуација се базичните резултати на тежина (килограми по глава на жител) и 

резултатите од постапката за сортирање (составот на отпадот во килограми) за секоја единица за 

земање мостри. Основните резултати на тежина ќе се пренесат од листата за евидентирање 

(хартиена копија) на листата на Ексел.   

 

Следните статистички вредности треба се пресметуваат за секоја категорија на отпад, за секоjа 

кампања и за вкупниот резултат:   

 

 Средно   

 Стандардна девијација   

 Коефициент на варијација   

 Релативен интервал на доверба (%)   

 Состав (%)  
 



Екстраполацијата е уште еден важен елемент за земање мостри на отпад. Го формира заклучокот 

од добиените резултати од мострите на вкупната количина на отпад.  Разликуваме два случаја:   

 

 Случај 1: Истражениот вид на отпад на одредена област (пример: секојдневни отпади на 
домаќинства и комерцијален отпад) се мери постојано. На тој начин се знае вкупната 
количина на отпад. Вкупниот резултат од мостри (составот на отпадот) може да се дели со 
вкупната количина на отпад, така што не е потребна екстраполација.   

 Случај 2: Вкупната количина на истражениот вид на отпад е непозната.  Ова настанува 
доколку отпадот од домаќинството е предмет на анализа на отпад, но не се мери одделно 
(се мери само микстурата на отпадот од домаќинството и комерцијалниот отпад). Така 
што, потребно е екстраполација на резултатите од мострите на отпадот од одредената 
област.   

 

Количината на отпадот може да се екстраполира со користење на следните податоци како 

референтна вредност:   

 

 бројот на единиците за земање мостри, или  

 бројот на жителите, или  

 бројот на домаќинствата.  
 

Форматот за презентација на резултатите е важен аспект на методологијата за анализа на отпад и 

ќе влијае врз споредливоста на резултатите од анализата на отпадот помеѓу различни анализи на 

отпад. Од регионалната усогласена методологија треба да произлегуваат стандардни извештајни 

обрасци и постапки.   

4.2 Методологија за утврдување на опфатноста на услугата за собирање отпад  

Моментално, пилот-регионите немаат систематски пристап или стандардизирана методологија за 

опфатеноста на комуналните услуги за собирање отпад. Таквата методологија треба да 

произлегува од сеопфатна анализа на следните прашања:  

 

 Статистички информации за бројот на населението, домаќинствата и бизнисите 
(комерцијални и индустриски постројки) во секое населено место; мапа на просторна 
распределба на населени места и бизниси и патната мрежа, по можност во ГИС формат;  

 Севкупните бројки на создавање на отпад по глава на жител за одреден период (ден, 
недела, месец, година, соодветно);  

 Пресметките на потребните големини/броeви на контејнери и броеви на контејнери на 
дигалка /фреквенција на контејнери на дигалка за собирање создаден отпад;  

 Ажурирана база на потрошувачи која вклучува:   
 

 Сектор на клиенти (домаќинства, бизниси, институции и индустрии)  

 Постојните големини/броеви на контејнерите   



 Постојниот број на контејнерите на дигалка/фреквенцијата на контејнерите на дигалка  

 Промени: големите бизниси се заменуваат со мали бизниси или обратно и сезонските 
варијации на базата на клиенти, на пример: враќањето на емигрантите, викендички, 
сместување на туристи   

 

 Мапата (во ГИС формат) укажува на актуелното поставување на контејнери и нивните 
соодветни размери во однос на распределба на клиентите и создавање на отпад;   

 Пресметување на количините на отпад кое не е собрано како процент на вкупниот 
создаден отпад;   

 Пресметување на потребната големина/броеви на контејнери и броеви на контејнери на 
дигалки за собирање на несобраниот отпад.  

 Ажурирање на базата на клиенти со корисниците на услугата кои не се опфатени со 
редовната услуга за собирање на отпад;  

 Мапа (во ГИС формат) која укажува каде треба да бидат поставени соодветните контејнери 
со цел да бидат достапни за корисниците на услугата во согласност со селектираниот 
систем за собирање (од врата до врата, како и сегрегирање на отпад или собирање на 
мешан отпад)  

 

Треба да се развие детална методологија и да биде усвоена од страна на пилот- 

регионите/општините. Таквиот начин ќе придонесе кон подобро планирање на распространетоста 

на услугата за собирање на отпад и кон редуцирање на плутачките отпадоци.  

 

 Активности за превенирање на плутачките отпадоци  
 

Целокупната цел на активностите за превенирање на плутачките отпадоци е да се подобри 

тековниот отпад преку зајакнување на организациските и финансиските капацитети на 

операторите за покривање на далечните рурални области со организирана услуга за собирање на 

отпад и да се подобри стапката на рециклирање.  Оттука, заедничките цели на пилот-регионот на 

Шара се следниве:  

 

 Распространетоста на активностите за собирање на рурален отпад (%); 

 Подобрена стапка на рециклирање на пластика (%);  

 Намалено незаконско фрлање (% од населението или волуменот на отпадот); 

 Намалени пловни отпадоци (%)  
 

Овој модел ISWM (Интегрирано управување со цврст отпад) се фокусира на најдобрите практики 

на распространување на собирање на отпад во далечните рурални области и обезбедува концепти 

за планирање на рути за собирање отпад, како и дефинирање на потребниот волумен на 

контејнерите и возилата за собирање отпад и месечните трошоци за гориво за секоја пилот- 

општина.   



 

 Најдобрите практики за собирање на рурален отпад  
 

Најдобрите практики за собирање на рурален отпад кои се претставени во овој модел ISWM се 

земени од следните извори:  

 

 Алатката за учење со управување на комуналниот отпад, Лекција 3 - собирање на цврст отпад  

 Водич за развој на општинските капацитети за управување со цврст отпад   
 

Со користење на Алатката за учење со управување на комуналниот отпад, пилот-општините 

ќе може да ги разберат проблемите и загрижувањата поврзани со собирање на комуналниот 

цврст отпад, да ги споредат и спротивставуваат приватните и јавните оперативни системи, да ги 

разберат видовите на системите за собирање, да ги идентификуваат придобивките од користење 

на претоварните станици, да подготвуваат економска анализа за претоварните станици и да ги 

разберат прашањата поврзани со дизајнот на претоварните станици.   

 

Најголемата придобивка на пилот-општините од користење на оваа алатка е можноста за вршење 

анализа на:  

 

 Вкупното потребно време за собирање на отпад   

 Бројот на потребните возила и контејнери за отпад  

 Бројот на клиентите кои можат да се опслужат со еден камион на ден.   

 Фреквенција на собирање   

 Месечни трошоци за гориво  
 

Алатката поставува равенка за пресметување на вкупното потребно време за собирање, на 

следниов начин:  

 

Y=a + (bc x N) + bkm + c (d) + e + f + g 

 

Табела бр. 7. Внесете податоци за пресметување на вкупното време за собирање  

a+e a – возење од гаража до рутата, e- времето на возење до гаражата на крајот од патувањето 

N Бројот на локации 

Wg Создавање на отпад по локација (kg) 



Wsw Специфична тежина на отпадот (1.1 m3, or 120 l) 

CR Соодносот за набивање на камионот (1:3) 

bc Времето за собирање по локација или времето на подигање и спуштање (мин) 

bkm Времето на возење по локациите (мин) 

d Времето на исфрлање/растовар (времето во депонијата 30 мин) 

d Влегување/излегување од гаража  

f+g  Време на возење вон рутата - неасфлатиран пат (15 % на ден)  

c Бројот на патувања за еден месец 

  

 a, d, и e- се функција на растојание и брзина – обично 30 км/час;  

 b - е функција на бројот на клиентите, времето по клиент, бројот на товар (целосно или 
делумно); b- се добива додавајќи bc (време на собирање во локацијата) и bkm (време на 
возење помеѓу локациите); времето е функција на должината (растојанието) на патувањето и 
просечната брзина, подоцна се одредува на 30 км/час;    

 c- е функција на капацитетот на возилото и неговиот сооднос на набивање;  
 

Бројот на потребните возила и контејнери за отпад е функција на создавање на отпад во дадената 

област. Бројот на потребните контејнери ќе зависи од волуменот на контејнерите и густината на 

отпадот.  Волуменот на контејнерите се одредува врз основа на резидентната област (еднокатни 

куќи и повеќекатни згради) и методот за собирање:  „Системот кербсајд“ („од врата до врата“) или 

системот „донес“. Со оглед дека ISWM моделот претежно е фокусиран на руралните области, 

собирањето на отпад од врата до врата се прави употребувајќи канти со волумен од 120 л. 

Густината на отпадот е 15 кг/120 л. Вкупниот број на канти од 120 л се пресметува со делење на 

количините (кг) на отпадот создаден за период кој коинцидира со фреквенцијата на собирање (на 

пр. количината за една недела, доколку собирањето се прави еднаш неделно, или кој било друг 

период поврзано со фреквенцијата на собирање) со густината на отпадот (15 кг, за канта од 120 л). 

Доколку се користат контејнери од 1.1 м3, густината на отпадот ќе биде 120 кг/1.1 m3.     

За да се пресметува бројот на клиентите кои може да ги опслужи еден камион за еден ден, треба 

да се знае волуменот и густината на отпадот (што е во корелација со соодносот на набивање). Со 

оглед на тоа дека тежината од 1 м3 отпад е приближно 110 кг, обично соодоносот на набивање на 

камионот е 1:3, и просечното создавање на отпад по глава на жител во руралните области е 0,7 кг, 

а камион од 12 м3 може да опслужи 2.772 клиенти на ден.     

 

Или:  

Волуменот на камионот (м3) x 110 кг (густина) x 3 (фактор на набивање) x 0,7 (создавање на отпад 

по глава на жител) = вкупно опслужени клиенти на ден.   



Фреквенцијата на собирање е функција на количината на отпадот наменет за собирање, 

волуменот на камионот, вкупното собирање на отпадот и бројот на смени. Обично оптималната 

фреквенција на собирање на отпад е еднаш неделно.  Таквата фреквенција на собирање го 

олеснува оптималното користење на возилата за собирање отпад и нивното одржување. 

Фреквенцијата за собирање е планирано за целата територија на општината, имајќи ги  предвид 

создавањето на отпадот, достапните волумени на камиони и должината на рутите.   

Клучот за планирање на собирање на отпадот во руралните области е набавката на доволен број 

на контејнери и оптимизирање на рутите за расположливите возила за собирање отпад. Пречка за 

планирање на овие рути може да биде патната инфраструктура, на пример, пристапот во 

далечните области со стандардни возила.  Затоа, најдобрите примери за оваа практика укажуваат 

на тоа да се дели услугата на таков начин што:  

 стандардните возила за собирање отпад со волумен од 12-20 м3 ќе се движат по главната 
патна мрежа;  

 помалите возила (со волумен од 3-6 м3), дури и трактори, ќе ги опслужуваат домаќинствата и 
ќе го пренесат собраниот отпад до собирните пунктови (рурални претоварни станици), кои се 
лоцирани на стратешки места – на крстосници со локални патишта.    

 

Водичот за развој на општинските капацитети за управување со цврст отпад подготвен од 

Корпорацијата Даненбаум за заштита на животна средина (1999) претставува збир на најдобрите 

практики за собирање на рурален отпад во далечните области.   

Овие најдобри практики покажуваат како да се проценат вкупните трошоци на постојниот систем 

за управување со цврст отпад, и како руралните претоварни станици да ги намалат нивните 

трошоци по глава на жител потрошени за активности за собирање цврст отпад. Руралните 

претоварни станици, исто така, може да се користат и за надоместок на трошоци за чистење на 

дивите депонии.  

Руралната претоварна станица е едноставно локација каде жителите може да се ослободат од 

комуналните отпади и предметите кои тешко се рециклираат.  Можен е широк опсег на градење 

на собирни центри, во зависност од примените материјали, локацијата, бројот на жителите кои ги 

користат капацитетите, и средствата достапни за изградба и работење.  Овие центри, исто така, се 

соодветни локации за рециклирање. Овие станици обично поседуваат една или повеќе подвижни 

приколки, контејнери, или контејнери на тркалца за привремено чување на отпадот и после тоа 

собраниот отпад се транспортира до комуналната или регионалната депонија.   

Руралните претоварни станици се или статични ули подвижни. Статичната станица е перманентно 

поставена на парцела на земјиште и има неколку подобрувања за поддршка на активностите за 

собирање и исфрлање отпад, како што се оградување, осветлување, приоден пат, придружна 

барака. Статичните собирни станици може да работат со релативно ниски трошоци само со 

користење на канти за отпад, или нивната услуга може да биде посеопфатна, вклучувајќи 

собирање на предмети за рециклирање, собирање на употребено масло, собирање на опасни 

отпадни апарати на домаќинства и компостирање. Сепак, програмските трошоци зависат од 

проширувањето на активностите за собирање на отпад.  



Подвижните собирни станици се собирни возила кои застануваат во одредено време да го 

соберат отпадот на жителот во одредено место, како што е десната страна на фреквентниот пат. 

Обично, има малку или воопшто нема подобрувања на местата каде тие застануваат да го соберат 

отпадот, освен знаци за одредување на времето за собирање, прифатливи материјали и за 

идентификација на локацијата. Некои подвижни собирни пунктови користат површина за 

управување во сите временски услови така што колите и камионите можат да ја користат 

станицата дури и во лоши временски услови.  Иако не е толку вообичаено, сепак, можно е да се 

понудат на подвижната станица многу од опциите на целосната услуга кои обично се наоѓаат на 

статичната собирна станица.  

Руралните претоварни станици треба да бидат лоцирани во непосредна близина на фреквентен 

пат. Исто така, локацијата треба ги има  предвид и можните непријатни проблеми (врати и вреви) 

или опасните проблеми (сообраќај или плавно земјиште). Локацијата треба да биде прифатлива и 

соодветна за градење така што може да се намалат трошоците за подобрување.  

Всушност, сите статични рурални собирни станици ќе исполнат одредени минимални стандарди 

за да се осигури безбедноста на корисникот, лесен пристап, лесна употреба, контрола на смет, 

спречување на чистење на улиците и соодветни можности за собирање отпад. Апсолутните 

минимални барања за соодветен собирен пункт се:  

 Површини кои може да се користат во сите временски услови на пристапен пат и на почвени 
површини,  

 Лесен пристап за жителите и/или комуналните избрани оператори до депонијата и 
контејнерите,  

 Периметарна безбедносна ограда и контрола на предмети носени од ветерот,  

 Соодветни часови на работа, вклучително и викендите,  

 Објавување на знаци на кои се прикажуваат работните часови, примените материјали, и 
предупредување за прекршителите на депониите дека ќе бидат гонети.  

 

Постојат различни опции на планови за изградба на рурални претоварни станици.  Три од овие 

опции, и добрите и лошите страни поврзани со секоја од нив се прикажани во графиконот бр.  13.  

 

 

 



 

Графикон бр. 14. Опции на проектирање на рурални претоварни станици 

Студиите на случај даваат примери за организирање на претоварните станици кои, освен што 

обезбедуваат депонија за жителите да се ослободат од обемни предмети, посебни отпади, и 

сегрегиран отпад од домаќинства, може да ја намали должината на патување (и времето) на 

посебните возила за собирање отпад.  Собирањето од врата до врата на сегрегиран отпад се врши 

од страна на оператор определен од страна на локалната заедница или самите жители ги 

пренесуваат нивните отпади до руралната претоварна станица.   

 

Рамка  бр. 2.  Студија на случај на Округот Чајмберс  

Населението на Округот Чајмберс е приближно 25.000 жители.  Округот е 5 % урбана и 95 % рурална област.  
Секоја година се генерира околу 87.000 тони отпад.  Округот Чејмберс верува дека со екипирање на руралните 

претоварни станици ќе се обезбеди граѓаните да ги делат нивните отпади правилно, ќе се контролира незаконското 

фрлање на отпад, и ќе се контролира чистотата на самата станица.  Пред да се екипираат претоварните станици, 

округот често наоѓаше отпадоци на подот; исто така, сегрегирањето не се вршеше правилно. Округот се служи со 

осум екипирани рурални претоварни станици кои прифаќаат комунален отпад, отпад од опасни материи, 

употребено масло, употребени филтри за масло, четки за мелење, бела техника, и отпадни батерии.  Жителите сами 

може да го донесат отпадот во руралните претоварни станици, или може да организираат собирање од врата до 

врата во рамките на заедницата.  Потоа, остатокот од комуналниот отпад се собира од претоварните станици од 

операторот на округот, додека предметите кои се рециклираат се собираат од овластени приватни компании.   

 

 

Графикон бр. 15. Руралната претоварна станица во Округот Чејмеберс, Тексас  

На почетокот, руралните претоварни станици беа приближно во дваесет локации и беа само 1.1 м3 контејнери.   

Одржувањето на таквиот систем беше многу скап.   На крајот тие го намалија бројот на руралните претоварни 

станици и ја зголемија големината на контејнерите на 40 м3.  Сега, овие локации поседуваат станици за набивање, 



контејнери на тркалца, или двете.  Отпадот, со помош на возилата под сопственост на округот и неговите вработени, 

се пренесува од руралните претоварни станици во депонија.  

 

 Предлог-концепт за собирање на рурален отпад  
 

Развиени се најдобрите примери елаборирани во Делот  5.1. за реализација на концепти за 

собиранње на рурален отпад во секоја пилот-општина.   

Главните цели на предлог-концептот за собирање на рурален отпад поврзани со намалување на 

влијанието на плутачките отпадоци врз животната средина и економијата, се следниве:  

 Спречување на создавање на диви депонии, преку распространување на услугите во 
области каде не постои редовно собирање на отпад;  

 Подобрување на стапката на рециклирање на пакувањето (најчесто пластика) и на тој 
начин да се намали протокот на плутачките отпади;    
 

Предлог-системот за собирање на рурален отпад е „од врата до врата“ со цел спречување на 

незаконско фрлање од страна на жителите кои не сакаат да го однесат нивниот отпад до 

далечните локации/контејнери. Исто така, предвидено е примарно сегрегирање на отпадот. 

Општината, сепак, може да одлучи дали примарното сегрегирање на отпад ќе се реализира по 

започнување на операциите за собирање на отпад или во подоцнежна фаза. Треба да се има 

предвид дека системот за собирање на отпад „од врата до врата“ е многу скап (поради должината 

на патувањето) и често не може да се реализира во руралните области поради проблеми со 

пристапот (тесни улици, стрмни и неасфалтирани улици во кои не може да помине камионот за 

собирање отпад). Затоа, се предлага да се основаат два паралелни система за собирање:   

 

 Собирање на рурален отпад во име на општината и спроведено или од PCE или од 
договорна приватна компанија за управување со отпад.  Собирањето се прави со 
стандардни возила за собирање отпад со волумен од 10 до 20 м3 кои се движат по 
главните улици и собираат отпад од одредените собирни пунктови. Може да бидат 
достапни и поголеми возила (скип-камиони), доколку слободно може да се движат низ 
улицата и да има простор за маневрирање (свртување).   

 Собирањето на рурален отпад е на име на локалната заедница.  Жителите може да ги 
донесат нивните (сегрегиран отпад) канти во најблискиот собирен пункт или може да 
најмат локален агент за собирање на отпад, избран од членовите на заедницата. 
Локалниот агент за собирање отпад може да биде и подизведувач на општинскиот 
оператор на руралната заедница. Општината може да одлучува која институционална 
форма ќе ја примени локалната заедница за собирање рурален отпад, бидејќи така е 
пропишано со важечкиот правилник. Локалниот агент за собирање отпад треба да 
поседува соодветно возило (на пример, трактор) со кое ќе може да пристапи до имотите 
на клиентите лоцирани долж локалните улици, кои може да бидат неасфалтирани, стрмни 
или тесни.  

 



Собирните пунктови се локации каде се среќаваат два паралелни система:  редовното собирање 

на отпад се врши на име на општината и локалното собирање на отпадот е организирано од 

локалната заедница (селото).   

 

Овие два собирни пункта секогаш се лоцирани долж главната улица.  Во некои случаи, локалната 

мрежа на улиците е во непосредна близина на главната улица, или локалната улица се разделува 

и води кон селото. Во двата случаја локалното население или локалните агенти за собирање отпад 

ги донесуваат нивните отпадоци во овие собирни пунктови. Може да бидат или подвижни или 

статични (рурални) претоварни станици. Подвижната станица е поставена на локација каде 

локалната улица ја разделува главната улица која поврзува едно или две населени места. 

Статичните станици се поставени на стратешко место каде одреден број на населени места со 

релативно голем број на население може лесно да го исфрлат нивниот отпад за период меѓу две 

закажани собирања.     

Возилата за собирање отпад, во одредено време, застануваат на подвижните собирни пунктови за 

примање на собраниот отпад. Отпадот се претоварува од помало возило во стандарден камион за 

собирање отпад. Оттука, двата система за собирање (на општината и локалната заедница) треба 

да се усогласуваат од аспект на времето.   

Статичните рурални претоварни станици треба да бидат поставени на парцела на земјиште која е 

оградена и на која се обезбедени соодветни контејнери.  Видот и волуменот на контејнерите мора 

да соодветствува на товарниот систем на општинскиот парк на возила за собирање отпад. 

Издигнатата улица (стрмна) овозможува отпадот да се растовари од малото возило (во повеќето 

случаи, трактор), во контејнер. Предноста на статичните претоварни станици е дека распоредот на 

стандардните возила за собирање отпад управувани од јавно комунално претпријатие или од 

приватните компании за управување со отпад ангажирани од страна на општината не треба да 

биде прилспособен на распоредот на растовар на општинскиот систем за собирање отпад. 

Негативната страна е дека нивната работа е поскапа.  

Собирните пунктови може да се користат за привремено чување на отпадите за рециклирање. Во 

случај на примарно сегрегирање на отпадот, се поставуваат одделни контејнери за посебни 

отпади за рециклирање во руралните претоварни станици. Секундарното сегрегирање на отпадот, 

исто така, може да се организира во руралните претоварни станици. Исто така, отпадите за 

рециклирање може да се подигнат и во подвижните собирни пунктови, под услов општината да 

организира собирање на сегрегиран отпад. Инаку, може да се повикуваат да ги подигнат 

овластените приватни компании за рециклирање. Така што, општинските оператори ќе соберат 

само отпадни остатоци. На тој начин би се намалиле количините на отпадот, потребната 

фреквенција на собирање отпад, и трошоците.  

Планирањето на собирање на руралните отпадоци се состои од следните чекори:  

 Населените места кои не се опфатени со редовната услуга за собирање отпад и беа 
идентификувани соодветните броеви на населението за секоја пилот-општина врз основа 
на податоците на општините и/или јавните (ЈКП оперираат во Стрпче и делумно во 
Призрен) како и приватните оператори за управување на отпад (кои оперираат во Драгаш, 



Кукес, Теарце и Јегуновце); населените места кои не се опфатени со услугата за собирање 
отпад се лоцирани на мапата на google earth;  

 Создавањето на отпад е пресметано за секое населено место кое не е опфатено со 
редовната услуга за собирање отпад; беше дискутирано со засегнатите страни за 
воведување на примарно сегрегирање на отпадот така што отпадните остатоци би се 
собрале од страна на компаниите за управување со отпад, додека отпадот за 
рециклирање ќе се подигне од страна на овластени компании за рециклирање и 
биоразградливиот отпад ќе се компостира oд страна на клиентите.  Сепак, засегнатите 
страни изјавија дека пазарот за рециклажа е недоволно развиен и примарното 
сегрегирање ќе биде иницирано во подоцнежна фаза.  

 Патната инфраструктура беше анализирана за оптимизирање на рутата; рутите се 
прикажани на мапата на google earth; прикажани се главните улици, почнувајќи од 
гаражата на камионот за собирање отпад (лоцирана обично во општината на главниот 
град) до депонијата (или регионална санитарна депонија или општинска нестандардна 
депонија) и назад во гаражата;   

 Бројот на собирните пунктови – или едно населено место (подвижни станици) или рурални 
претоварни станици (статични станици) кои опслужуваат група на населени места се 
поставени за секоја рута; измерено е растојанието помеѓу собирните пунктови;  

 Руралните (статични) претоварни станици се поставени на соодветна локација – 
раскрсница на главен и локален пат, во непосредна близина на населените места со 
поголем број на население и со тоа и поголема стапка на создавање отпад;  

 Времето на собирање по собирен пункт и вкупното време на собирање отпад се 
пресметува врз основа на растојанието, паузите и брзината;  

 Пресметан е вкупниот волумен на потребните канти и бројот на 1,1 м3 контејнерите (што 
може лесно да се претворат во канти од 120 л, врз основа на соодносот 1 контејнер од 1,1 
м3 е еднакво на 8x120 л канти); просечната густина на 1,1 м3 контејнер е 120 кг, но поради 
резервната маргина од 30 %, пресметките оперираат со просечна густина на отпад од 98 кг.   

 Потребниот волумен на камионите за собирање отпад е пресметан врз основа на 
количините на отпадните остатоци, бројот на рутите, вкупното време на собирање во една 
рута и фреквенцијата на собирање (обично еднаш неделно).   

 Трошоците за гориво се пресметани врз основа на вкупната должина на патувањето, 
просечната потрошувачка од 15 л дизел на 100 км и сегашните цени на дизел во пилот- 
државите.   
 

Рутите и пресметките за секоја општина се достапни во Анекс 3.  Само моделот на пресметка за 

Општина Кукс не успева да ги обезбедува потребните волумени на патеки/контејнери бидејќи 

податоците за населението во моментов не се достапни.  Сите формули се воведуваат во моделот 

за пресметка и откако ќе бидат обезбедени влезните податоци (населението и 

создавањето/составот на отпадот) потребните волумени автоматски ќе бидат генерирани.   

Примерот на Општина Драгаш е прикажан подолу.   

Имплементацијата на концептот за собирање рурален отпад изработен за Општина Драгаш може 

да биде спречен од тековниот систем за управување со отпад кој се потпира на работата на 

регионалната (приватна) компанија „Еко Реѓиони“. Постојниот оператор не е обврзан да ја покрие 

целата територија со организирање на собирање на отпадот, бидејќи во договорот склучен со 

општината не е наведено никаква обврска за распространување на услугата.  Општината Драгаш 



може да одлучи да склучи договор со друг оператор за реализација на собирање на отпадот. 

Органите на Општина Драгаш позитивно го оценија предложениот концепт, бидејќи тие истиот 

можат да го користат при изработка на техничките спецификации по започнување на тендерската 

постапка.    

Пресметките за потребните возила и контејнери се прават врз основа на создавањето на отпад во 

населените места на Општина Драгаш кои не се опфатени со услугата за собирање. Бројките од 

пресметките се прикажани на табела бр. 7.   

Табела бр. 7. Населените места/соодветното население кое не е опфатено со редовното собирање на отпад и 

создавањето на отпад во Општина Драгаш  

Населени места кои не се 

опфатени со услугата за 

собирање отпад  
Население  

Индикатор 

(кг/глава на 

жител/ден 

Создавање на 

отпад (кг/глава на 

жител/ден 

Отпад 

(тони/годиш

но) 

Мике 92 0.7 64 24 

Глобочица  960 0.7 672 245 

Крушево  857 0.7 600 219 

Зли Поток  610 0.7 427 156 

Рестелица   4698 0.7 3,289 1,200 

Диканци  124 0.7 87 32 

Брод 1544 0.7 1,081 394 

Лештан  783 0.7 548 200 

Радеса   1224 0.7 857 313 

Ѕерѕе 236 0.7 165 60 

Крстец  420 0.7 294 107 

 

Воспоставена е една т.н. „виолетова“ главна рута.  Обележувањето на рутите со боја го олеснува 

планирањето на патувањето и соодветните собирни пунктови.  Исто така, и постојните собирни 

рути, користени од страна на регионалната компанија „Еко Реѓиони“, може да се обележат со боја, 

за да се прави разлика помеѓу сегашните и новите кои ќе се реализираат.    

 

Собирните пунктови долж „виолетовата“ рута се:   

 

Табела бр. 8. Собирните пунктови долж „виолетовата“ рута  

Собирните 

пунктови 
„Виолетова“ рута 



Бр. 

1 Мике  

2 Претоварна ст.1 

 Глобочица   

 Крушево  

 Зли Поток   

 Рестелица    

3 Претоварна ст.2 

 Диканци  

 Брод 

4 Претоварна ст.3 

 Лештан  

 Радеса   

5 Ѕерѕе 

6 Крстец  

7 Транспортот до (нестандардната) општинска депонија во Драгаш  

 

Постојат три подвижни собирни пунктови (Мике, Ѕерѕе и Крстец) и три статични претоварни 

станици (Глобочица, Диканци и Драгаш).   

 

Рутата е прикажана на следниот графикон.  



 

Графикон бр. 17. „Виолетова“ рута низ која ќе се движаат возилата за собирање рурален отпад во Општина 

Драгаш 

Секоја рута почнува од гаражата лоцирана во Драгаш; камионот вози помеѓу собирните пунктови 

(вклучително руралните претоварни станици), и стигнува до (нестандардната) општинска 

депонија, го растоварува отпадот и се враќа назад во гаражата. Поради тоа, бројот на собирните 

пунктови е n+1 (7 за „виолетовата“ рута).  Вкупното време на собирање отпад е пресметано со 

следната формула:  

 

Y=a + (bc x N) + bkm + c(d) + e + f + g 

 

Времето на патување помеѓу собирните пунктови и вкупното време на собирање за „виолетовата“ 

рута се прикажани во табелата бр. 9.  

 

Табела бр. 9. Времето на патување помеѓу собирните пунктови долж „виолетовата“ рута, до (нестандардната) 

општинска депонија и назад.  

   

Бројот на локациите 

(Виолетова) рута 

1 2 3 4 5 6 7 

a+e 
a – време од гаража до рутата, e- 

време на враќање назад во 

гаража на крајот на патувањето 
15 0 0 0 0 0 15 



N Број на локации 1 1 1 1 1 1 1 

Wg 
Создавање на отпад по локација 

(кг) 
483 9,539 8,757 10,537 1,239 2,205   

Wsw Специфична тежина на отпадот 98 98 98 98 98 98 98 

CR Соодносот на набивање  3 3 3 3 3 3 3 

bc 
Времето на собирање по локација 

или времето на 

подигање+спуштање (мин) 
15 15 15 15 15 15 0 

bkm 
Време на возење помеѓу 

локациите (мин) 
4 8 20 16 5 15 10 

d 
Време на растовар (време во 

депонија 30 мин) 
0 0 0 0 0 0 30 

d Влегување/излегување од гаража 10 0 0 0 0 0 10 

f+g 
Време на возење вон рутата - 

неасфлатиран пат (15 % на ден)  
0 0 0 0 0 0 72 

c 
Бројот на патувања за една 

недела 
0.25 3 3 3 0.5 1 3 

YLOC 
Вкупното време на собирање по 

локација 
44 23 35 31 20 30 137 

Y 
Вкупното време на собирање 

(мин) 
957 

 

Потребната количина на камиони и контејнери лоцирани на собирните пунктови за „виолетовата“ 

рута е прикажана во табела бр. 10.   

 

Табела бр. 10. Бројот на контејнери и камиони потребни за „виолетовата“ рута.   

Собирни пунктови 
Отпадот во 

локацијата 

(кг/неделно) 

Број на потребни 

контејнери  

Потребниот 

волумен на 

камиони  

Фреквенција на 

собирање  

Мике  483 5 2 еднаш месечно 

Прет. ст. 1 9,539 97 32 (12) 3 пати неделно 

Прет. ст. 2 8,757 89 30 (12) 3 пати неделно 

Прет. ст. 3 10,537 108 36 (12) 3 пати неделно 

Ѕерѕе 1,239 13 4 2 пати месечно 



Крстец 2,205 23 8 еднаш неделно 

 

Треба да се наведе дека стапката на создавање на отпад во некои села е висока и собирањето 

треба да се прави повеќе од еднаш неделно. Во Мике, поради ниската стапка на население и 

зголемување на стапката на отпад, собирањето ќе се прави еднаш месечно. Обично, Мике треба 

да биде собирен пункт со подвижна претоварна станица, но чувањето на отпадот еден месец не 

би бил прифатлив за жителите. Затоа, еден скип-контејнер од 5 м3 може да се постави долж 

главната улица за да се подигне еднаш месечно од специјален скип-камион со дигалка.  Скип-

контејнерите треба да бидат покриени за да се спречи непријатниот мирис.  Во Ѕерѕе отпадот 

треба да се собере два пати месечно. Постои една алтернатива, да се собере отпадот од 

собирниот пункт надвор од селото или отпадот собран од домаќинствата да се пренесе во 

претоварната станица во Драгаш. Тоа значи дека патот до Општината Драгаш не е асфалтиран и 

можни се алтернативи. Сепак, кој било план за движење по рутата треба да се заснова на ова 

начело за собирањето да биде поефективно.   

Направена е пресметката за потрошувачка на дизел гориво за „виолетова“ рута врз основа на 

вкупното растојание (должина на патување), потрошувачка на гориво од 15 л/км и сегашната цена 

на горивото (табела бр. 11.).  

 

Табела бр. 11. Неделни и месечни трошоци за дизел-гориво за „виолетовата“ рута  

Трошоци  

Вкупната 

должина на 

патувањето (км) 
Неделна потрошувачка 

на гориво (евра) 
Месечна потрошувачка на 

гориво (евра) 

Камион (дизел-мотор)  193.02 25.48 101.91 

 

Оттука, за да се распространи услугата за собирање отпад и да се опфатат сите населени места во 

Општина Драгаш, треба да се располага со следниве ресурси:   

 Да се набават 335 контејнери со волумен од 1,1 м3 (да се постават на собирните пунктови) и 
2.680 канти од 120 л (да се постават до имотите на клиентите за собирање „од врата до 
врата“).   Цената на контејнерите со волумен од 1,1 м3 е 117.250 евра.  Цената на канти од 120 
л е 80.400 евра;  

 Треба да биде достапен еден камион со волумен од 12 м3 за вкупно 16 часа неделно. Доколку 
не е достапен таков камион, инвестицијата е околу 65.000 евра;  

 Ќе биде ангажирана екипа од 3 лица (еден возач и две лица - натоварувачи) во времетраење 
од 16 часа неделно;    

 Месечните трошоци на гориво ќе бидат околу 102 евра;  

 Доколку жителот ангажира локален агент за собирање на отпад, треба да се покријат 
трошоците за собирање отпад „од врата до врата“ и за транспортот до собирниот пункт. Треба 
да се има предвид дека бројот на патувања на целосно натоварен трактор (волумен до        6 



м3) ќе биде повеќе од една недела. За надоместокот ќе се преговара со договорниот орган, 
или со локалната заедница или со општината, врз основа на волуменот на отпадот за 
собирање, пример, бројот на имотите каде треба да се собере отпадот, како и должината на 
патувањето од местото каде се собира отпадот до собирниот пункт.  Привремен износ од 400 
до 500 евра месечно за еден агент за собирање отпад изгледа прифатливо, имајќи ја предвид 
просечната плата во регионот. Овој надоместок треба да ги покрие и трошоците за гориво и за 
изнајмување на трактор.  
 

Покрај потребното планирање за оптимизирање на собирањето на рурален отпад и достапните 

ресурси за нивна реализација, важен предуслов за прифаќање на нова услуга особено 

сегрегирањето на отпадот, е подигањето на јавната свест.   

Активностите за подигање на јавната свест не треба да се сведат само на спорадични кампањи. 

Жителите треба да бидат инволвирани уште од раната фаза на планирање на собирање на 

руралниот отпад, идеално стигнувајќи до нив преку испитување елаборирано во Делот 3.1.1.2. за 

инвентарите на дивите депонии. Локалните лидери на заедницата треба да ги спроведат своите 

надлежности за објаснување на важноста за спречување на дивите депонии и за правилно 

фрлање на отпадот во кантите.  Разговорот помеѓу општинските претставници и жителите треба да 

продолжи сè додека не се потпишува договор со секое домаќинство и да се набават канти за 

отпад во имотите. Откако домаќинството ќе ја прифати услугата (и плаќа за тоа), операторот за 

управување со отпад треба да ја врши работата непристрасно, недискриминирачки, одржливо, 

квалитетно и ефикасно, транспарентно, со прифатливи цени и да врши целосно покривање на 

областа на извршување на услугата.  

 

 Заклучоци  
 

Овој ISWM модел би помогнал во спроведување на сеопфатни мерки кон намалување на плутачки 

отпадоци и нивното штетно влијание.   

Единствениот начин да се дознае јасно потеклото на плутачките отпадоци е да се набљудуваат 

истите, како и да се врши процена дали преземените активности за ублажување на проблемот се 

ефективни. Важноста на набљудувањето се одразува во фактот дека, во согласност со барањата на 

Рамковната директива за поморска стратегија, секоја земја членка мора да изготви и спроведува 

протокол за набљудување на плутачките отпадоци. Најискрено се препорачува, применувањето 

на практиките кои би имале ефект врз плутачките отпадоци, да се придружат со добро изготвена 

програма за набљудување, која ќе ги евидентира количините и видовите на плутачките отпадоци 

пред и после применувањето на практиките и да се врши проценување на каква било промена и 

на ефективноста на практиката. Во случајот со Шара пилот-регионот, набљудувањето и 

евалуацијата и ефективноста на примените политики и активности треба да се координираат на 

регионално ниво.  Регионалната соработка треба да резултира со зајакнување на постојните 

алатки и обврски за набљудување и користење на усогласени пристапи.  

 



Откако ќе се усогласат методологиите за собирање и анализа на податоци за управување со отпад 

и откако ќе се спроведува почетното набљудување, секоја пилот-општина треба да ги преземе 

следните активности:   

 Да ја распространи активноста за собирање рурален отпад и потоа да ги расчисти дивите 
депонии кои претходно се користеле од населението кое не било опфатено со услугата на 
собирање отпад;  

 Да применува инструменти кои ќе го натераат загадувачот да плаќа глоба, на пример, за 
расфрлање отпадоци или друго постапување кое би влијаело врз животната средина;  

 Да организира примарно сегрегирање на отпадот и да ја зајакне соработката со 
компаниите кои се активни во пазарот на рециклирање;  

 Да воспостави канти за рециклирање во движење (на пример, на плажи, рекреативни 
места) обезбедувајќи соодветен број, големина и вид на канти за отпадоци и контејнери за 
рециклирање.   

 Да се погрижи сите јавни канти за отпадоци и контејнерите за рециклирање да се 
испразнуваат често и редовно.  

 

Пред да се спроведе која било практика за намалување на плутачки отпадоци, треба да се 

размисли за ефектот врз однесувањето на луѓето. Оваа активност за да биде ефективна на долг 

рок, мора да се промени однесувањето кое ќе трае на долг рок.  Оваа не е секогаш лесно за 

постигнување. Потребно е ефективно подигање на јавната свест заедно со која било друга 

практика која се применува.  

Во пилот-општините, општинската администрација, советите и операторите за управување со 

отпад ќе играат важна улога во управуваање со плутачките отпадоци и во проргамите за 

набљудување на незаконско фрлање на отпадоци. Треба да се изберат лидери од заедницата  и 

да почнат да ги инволвираат жителите во донесување одлуки и спроведување активности. На овој 

начин се подигнува свеста кај заедницата каде луѓето ќе пристапат кон подобрување на својата 

област за целата заедница да изгледа подобро. Ако заедниците бидат подобро едуцирани за 

влијанието кое го имаат плутачките отпадоци и дивото фрлање на отпад, и нив ги препознаат како 

општествени девијации, тоа, потенцијално, ќе значи почеток на менување на нивните навики.



 

Анекс 1  

 

Системот за класификација на отпадот за сите испитувања каде што отпадот се собира и 

идентификува во самото место  

 

Класа  Составот на материјалот  Кодот на 

отпадот  
Образец за отпадот (Примери) 

1 Пластика  PL01 Капачиња на шишиња  

2 Пластика  PL02 Шишиња < 2 Л 

3 Пластика  PL03 Шишиња, буриња, канистри и кофи > 2 Л 

4 Пластика  PL04 Ножеви, виљушки, лажици, сламки, мешалки, (прибор за јадење) 

5 Пластика  PL05 Пакет од прстени за пијалаци, пакет од шест прстени, носачи на 

прстени 

6 Пластика  PL06 Садови за храна (брза храна, чаши, кутија за ручек и слично) 

7 Пластика  PL07 Пластични вреќи (обоени и проѕирни)  

8 Пластика  PL08 Играчки и огномет за на маса 

9 Пластика  PL09 Ракавици  

10 Пластика  PL10 Запалки 

11 Пластика  PL11 Цигари, догорче и филтри 

12 Пластика  PL12 Шприцеви  

13 Пластика  PL13 Корпи, гајби и пепелници 

14 Пластика  PL14 Пластични пловки 

15 Пластика  PL15 Мрежни корпи (зеленчук, мрежи за остриги и вреќи за школки) 

16 Пластика  PL16 Фолии (мушама или други плетени пластични вреќи, фолија за 

свиткување) 

17 Пластика  PL17 Средства за риболов (мамци, стапици и садови) 

18 Пластика  PL18 Жица од монофиламент 

19 Пластика  PL19 Коноп 

20 Пластика  PL20 Мрежа за риболов 

21 Пластика  PL21 Фластери 

22 Пластика  PL22 Парчиња од стаклена волна 

23 Пластика  PL23 Пластични зрнца 



24 Пластика  PL24 Други (наведи) 

25 Пенеста пластика FP01 Пенест сунѓер  

26 Пенеста пластика FP02 Чаши и пакети од храна 

27 Пенеста пластика FP03 Пенести пловки  

28 Пенеста пластика FP04 Пена (изолација и пакување) 

29 Пенеста пластика FP05 Други (наведи) 

30 Облека CL01 Облека, кондури, капи и пешкири  

31 Облека CL02 Ранец и вреќи  

32 Облека CL03 Платно, платно за едро и вреќи (торби) 

33 Облека CL04 Коноп и жица 

34 Облека CL05 Тепих и мебел 

35 Облека  CL06 Друга облека (вклучително и крпи) 

36 Стакло и керамика  GC01 Градежен материјал (тули, цемент, цевки) 

37 Стакло и керамика  GC02 Шишиња и тегли  

38 Стакло и керамика  GC03 Прибор за на маса (чинии и чаши) 

39 Стакло и керамика  GC04 Сферични ламби/сијалици  

40 Стакло и керамика  GC05 Флуоресцентни цевки  

41 Стакло и керамика  GC06 Стаклени пловки  

42 Стакло и керамика  GC07 Стаклени или керамички парчиња 

43 Стакло и керамика  GC08 Други (наведи) 

44 Метал ME01 Прибор за на маса (чинии, чаши и прибор за јадење) 

45 Метал ME02 Капаци за шишиња и прстени за отворање лименки  

46 Метал ME03 Алуминиумски конзерви 

47 Метал ME04 Други конзерви(< 4 Л) 

48 Метал ME05 Шишиња за гас, буриња и кофи  ( > 4 Л) 

49 Метал ME06 Фолии за свиткување  

50 Метал ME07 Риболовен прибор (олово, мамки, куки, стапици и садови) 

51 Метал ME08 Парчиња  

52 Метал ME09 Жица, мрежна жица и бодликава жица 

53 Метал ME10 Други (наведи), вклучувајќи и апарати 

54 Хартија и картон  PC01 Хартија (вклучувајќи весници и списанија  

55 Хартија и картон  PC02 Картонски кутии и парчиња 



56 Хартија и картон  PC03 Чаши, послужавник, фолија за свиткување на храна, пакети на 

цигари, садови за пијалаци 

57 Хартија и картон  PC04 Цевки за огномет  

58 Хартија и картон  PC05 Други (наведи) 

59 Гума  RB01 Балони, топки и играчки 

60 Гума RB02 Обувки (апостолки) 

61 Гума RB03 Ракавици  

62 Гума RB04 Тркала 

63 Гума RB05 Внатрешна гума и гумен лист  

64 Гума RB06 Ластици  

65 Гума RB07 Кондоми  

66 Гума RB08 Други (наведи) 

67 Дрво WD01 Тапи 

68 Дрво WD02 Стапици за риболов и садови 

69 Дрво WD03 Стапчиња за сладолед, виљушки за помфрит, стапчиња за јадење 

и чепкалки за заби 

70 Дрво WD04 Обработено дрво и палети  

71 Дрво WD05 Кибрити и огномет  

72 Дрво WD06 Други (наведи) 

73 Други OT01 Парафин или восок  

74 Други OT02 Санитарија (пелени, памук за чистење уши, тампони, четки за 

заби) 

75 Други OT03 Апарати и електроника  

76 Други OT04 Батерии (светилка) 

77 Други OT05 Други (наведи) 



 

Анекс 2  

 

 

Прашалник за незаконско фрлање на отпад  

Бројот на домаќинството:  

Дел А:  Основни податоци   

Улица:  

1. Род (штиклирај) 

Машки   

Женски   

 

2. Вработен (штиклирај)   

 

Да     Не  

 

3. Колку долго живеете тука?  (штиклирај)  

Помалку од една година, 1-3 години, 4-6 години,  7-10 години,  повеќе од 10 
години    

4. Колку лица живеат во твојата куќа?  _________________________ 

 

Дел Б:  Свеста и распространетоста на незаконско фрлање   

 

5. Дали знаете за дивата депонија лоцирана во вашата населба?  (штиклирај)  

                  Да          Не   

6. Доколку одговорот е ДА, колку депонии сте забележале?  (штиклирај)  

0-1 2-5 Повеќе од 5  

                   



7. Дали мислите дека незаконското фрлање на отпад претставува проблем во вашата 

населба?  (штиклирај)  

                  Да           Не  

8. Доколку одговорот е ДА, како би го оцениле овој проблем?   (заокружи)  

              Минимален  Умерен  Неутрален  Значителен  Огромен 

Колку често настанува овој проблем?  (штиклирај)  

Секој ден   секоја недела   секој месец  само во реки и акумулации  секоја година    

Други                                                                   (наведи)  

9. Колку долго се случува тоа?  (штиклирај)  

Неколку недели неколки месеци една година 2-5 години  6-9 години 10 години   

10. Кој мислите дека придонесува кон ова незаконско фрлање на отпад?  (штиклирај)   

Изградба, демолирање, ремоделирање, 

покривање или изведувачите на градинарски 

работи 

 

Градинарски услуги   

Авиомеханичарска работилница или 

продавници за гуми  

 

Собирачите на метален отпад   

Собирачи на отпадоци   

Локални жители   

 

  Други                                                                                                  (наведи)   

11. Зошто мислите дека луѓето незаконско го фрлаат отпадот?  (штиклирај)    

Не знаат што друго да прават со него            

Правилното фрлање на отпад чини скапо                 

Не ги интересира/мрзливи   

Го пропуштиле денот на собирање отпад   

Несигурни услуги за собирање отпад   



Не се свесни за услугите достапни за нив   

 

 

Други                                                                                                      (наведи)   

 

 

Дел В:  Справување со незаконско фрлање на отпад  

12. На скала од 1 до 5, колку е важно да се елиминираат дивите депонии?  (штиклирај)   

 

Исклучително 

важно 

Многу   

важно  

Не 

знам/неутрално  

Не е многу 

важно  

Не е   

важно 

1 2 3 4 5 

 

Одговор со објаснување?  

 

 

13. Кои услуги може да ги подобри општината за спречување на дивите депонии?  

(штиклирај)  

Да набави контејнери на одредени локации   

Да вработи повеќе лица  

Навремено собирање на отпад   

Да ја огради областа за спречување на фрлање 

на отпад  

 

     

                  Други                                                                                              (наведи)   

14. Дали заедницата е вклучена во борба против незаконско фрлање на отпад?  

 

Да        Не    

 



15. Како ќе се справите со незаконското фрлање на отпад во вашата област?  (штиклирај)  

 

      Пари  

      Петиција  

      Време  

      Ништо   

     Други   

Дел Г:  Ефектите од незаконсо фрлање на отпад   

16. Дали постоењето на депонија во вашата околина на некој начин влијае врз квалитетот 

на вашиот живот  

Непријатен мирис            

Визуелен аспект                    

Естетички   

Скитници    

Несакани животни (кучиња скитници, 

магариња)  

 

Други (наведи)  

 

 

 

17. Дали овој проблем влијаел на вас, на вашето семејство, милениците, добитокот?  

 

Да   Не 

 

Доколку одговорот е ДА, како влијаел?          
             
            

 

18. Дали мислите дека дивите депонии имаат негативен ефект врз животната средина? 



Да   Не 

 

19. Доколку одговорот е ДА, на кој начин?  (штиклирај)  

Раст на вегетацијата   

Загадување на почвата                  

Загадување на водата   

Штетно за животните    

Други (наведи):   

 

 

 

20. Како би ја оцениле сериозноста на влијанието врз животната средина?  (заокружи)  

Минимална  Умерена  Неутрална  Значителна  Огромна 

 

Ви благодариме на одвоеното време. 

 

Анекс 3  

Пресметување на собирањето на руралниот отпад 

 








