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В  О  В  Е  Д 
 

 

 

 Средината во која  што човекот живее, работи и се движи, треба да биде 

беспрекорно чиста и хигиенски- санитарно одржана, согласно сите Законски 

регулативи и правилници за работа донесени на ниво на Република  Македонија. 

Ова се однесува  на домовите, работните простории, тротоарите, околу домовите, р 

фирмите  и улиците по кои се движат граѓаните. 

 

 Отпадот кој се создава во индивидуалните простории под покриена 

површина и од дворно место, треба да биде навремено одстранет и транспортиран  

до соодветната депонија во  Општина Прилеп. 

 

 Во зависност од стандардот на населението, треба да се обезбеди соодветна 

и квалитетна услуга за собирање на отпадот  од  домовите и работните простории. 

 

 Локалната Самоуправа, Градоначалникот на град Прилеп и ЈКП 

,,Комуналец” -Прилеп, согласно ингеренциите и обврските заедно да  организираат  

и да спроведат  поквалитетна услуга за собирање, транспортирање  и депонирање 

на отпадот,  приближно  како што се врши во повеќе  Европски држави. 

 Со Законот за управување со отпад, Законот од пакување и отпад од 

пакување, Законот за електричен и екелтронски отпад, со Националната стратегија 

2008-2020,  Национален план за управување со отпад  2018-2015 год. Правилниците 

за работа од Министерството за животна средина, и со Одлуката за комунален ред  

донесена од Општина Прилеп,  се регулираат правата и обврските на корисниците, 

правата и обврските на созадавачите на отпад, како и правата и должностите на 

давателот на услугите во случајов  ЈКП,,Комуналец”-Прилеп. 

 

 Собирањето, подигањето, транспортирањето и депонирањето  на отпадот  се 

организира во рамките на законската регулатива односно врз основа на Одлуката за 

комунален ред и мерките за нејзино спроведување, па врз основа на овие одлуки 

непречено ќе се одстранува отпадот  кој дирекно влијае на животната средина, на 

поквалитетно чистење на просториите  каде човекот живее , работи,  или се движи 

по Јавно прометните површини. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА ЗА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТ И 

ДЕПОНИРАЊЕ  НА  КОМУНАЛНИОТ  И ИНДУСТРИСКИОТ ОТПАД ОД 

ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНАТА  

ЗА 2017ГОДИНА 

 

 Оваа Програма има  за цел  со нејзино реализирање  да се овозможи целосно 

собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот  и индустрискиот отпад  

од општината, да биде навремено, поекономично и поквалитетно извршена. Со  

оваа програма  се прикажуваат работите и работните задачи по реони и временски 

–организационо,создадени количини на отпад,собрани количини  и планирање  

, како и временската динамика на извршување, а сето тоа во согласност   со 

законските прописи . 
  

         ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2016 ГОДИНА 
 

 Динамиката на изнесувањето на отпадот  содржан во соодветни садови се 

врши согласно овоаа Програма, заради обезбедување на организиран пристап во 

собирањето, транспортирањето и депонирањето до соодветната депонија на 

комуналниот  и индустриски отпад, како и обезбедување на целосна контрола врз 

работата во извршувањето на задачите по квалитет и одредена динамика во 

Програмата. 

              Во овој документ  се опфатени дневни задачи кои по обем ги определуваат 

границите на еден реон.  Реонот  е основна организациона и оперативна единица  

во која се карактеризирани обемот, динамиката и времето на дејствување. 

 Во определување на реоните, воедно, е сметано  истите да  претставуваат 

една целина со определена динамика на изнесување на отпадот поединечно за 

секоја услуга во реонот. 

 Планот за изнесување на сметот на подрачјето на градот Прилеп  направен е 

во 9 реони и посебно интегрирано управување со отпад за правните лица и 

Ј.П.П.(јавно прометни површини). 

 Изнесувањето ќе се врши во согласност со Одлуката за комунален ред  

еднаш неделно, а по потреба и два пати, и повеќе, ако за тоа се утврди дека има 

потреба. 

 За да се исполни  оваа Програма во однос на потребни возила во следната 

табела имаме прикажано со колкав број на возила располага Ј.К.П,,Комуналец”-

Прилеп и потребата од нови возила во периодот од 2017-2018  година. 
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СОБИРАЊЕ , ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ  НА 

КОМУНАЛНИОТ ОТПАД И ДРУГИОТ НЕОПАСЕН ОТПАД 

 

Работната единица врши услуга на собирање, транспортирање и депонирање на 

комуналниот отпад на територија на општина Прилеп. 

Бројот на корисници на комуналната услуга изнесува 20.315 физички лица и 1417 

правни лица. 

Собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад се врши со специјални 

возила наменети за таа цел. За собирање и транспортирање на комуналниот отпад, 

градот Прилеп е поделен на 9 реони, каде собирањето и транспортирањето на 

комуналниот отпад се врши со специјални возила автосмечери, додека 

контејнерите од 5 м3  се транспортираат до депонијата Алинци со 3 подигачи . 

 

Собирањето на комуналниот и другите видови на неопасен отпад се врши со 

специјани моторни возила(смеќарки) кои што обезбедуваат сигурен и безбеден 

транспорт на отпадот од местото на неговото собирање до местото на неговата 

крајна испорака, односно депонирање. Возилата овозможуваат отпадот  да биде 

безбеден за транспорт. 

Истите се соодветно обележани за да се види јасно нивната намена и вршителот на 

јавната услуга. Составен дел на опремата на возилата се и средствата за собирање 

на расфрлениот отпад надвор од садовите за собирање на отпадот. 

Специјалните моторни возила ги исполнуваат важечките барања и стандардите за 

димензиите, вкупните маси и  оптеретување. 

 

Специјалните возила за собирање и транспортирање на комуналниот и другите 

видови на неопасен отпад  редовно се одржуваат во исправна состојба. За таа цел се 

грижи механичарската  работилница во состав на ЈКП ,,Комуналец,, .Прилеп. 

 

 

 

 

а). Подигање на мешан отпад од граѓани од 120 лит.садови еднаш неделно 

 

Р.бр. реон      Опис на возила М3 Бр.воз

ила 

Тур/дневно Вкупно 

м3 

1. Реон 1 Спец. возило за отпад      12 1 1 12м3 

2. Реон 2 Спец. возило за отпад 6 1 2 12м3 

3. Реои 3 Спец. возило за отпад 6 1 2 12м3 

4. Реон 4 Спец. возило за отпад 12 1 1 12м3 

5. Реон 5 Спец. возило за отпад 12 1 1 12м3 

7. Реон 7 Спец. возило за отпад 5 1 2 10м3 

8. Реон 8 Спец. возило за отпад 4 1 2 8м3 

9. Реон 9 Трактор за ромс.насел 3 1 2 6м3 

6. Реон 6 Спец.возило за отпад 7 1 1 14м3 

  ВКУПНО 67м3 9.вози 16 98м3 
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б). Подигање на мешан отпад од правни субјекти  и од станбено живеење и 

Ј.П.П на садови  од 1/1 м3 

 

 

 

Р.б

р. 

Реон      Опис на 

возила 

М3 Бр.воз

ила 

Тур/дневно Вкупно м3 

1. Центр.подрачи 

станбе.живе 

Спец. возило за 

отпад 

      7 1 2 14м3 

2. Станб.живеењ 

цен.под.фирми 

Спец. возило за 

отпад 

20 1 1 20м3 

3. Станбено 

живеен цен п. 

Спец. возило за 

отпад 
12 1 1 12м3 

4. Од прав.субјек трактор 3 2 2 6м3 

5. Јавно прометни 

повр 

трактор 3 3 2 18м3 

  ВКУПНО 45м3 8.вози 8 70м3 

 

 

 

 

 

 

 

      с).Подигање  на отпад од правни субјекти со садови од 5 М3 

 

 

 

Р.бр

. 

Реон      Опис на 

возила 

М3 Бр.воз

ила 

Тур/дневно Вкупно м3 

1. Правни 

субјекти 

цен.подрачје 

Спец. возило за 

отпад 

5 2 8 40м3 

  ВКУПНО 5м3 2.вози 8 40м3 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДНЕВЕН  ПЛАН 
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За изнесување на смет 

 
РЕОН – 1  

 
ПОНЕДЕЛНИК 

1. “Александар Македонски„ 

2. кеј “9-ти Септември„ (до мост “Табана„) 
ВТОРНИК 

1. “Цар Самоил„ 

2. “Мирче Ацев„ 

3. “Мариовска„ 

4. “Ѓорѓи Димитров„ (од Вера Циривири лево до кружниот) 

5. “Трајко Тарцан„ (од Мирче Ацев лево до кружниот) 

6. “Стеван Базерко„ 

7. “Сотка Ѓорѓиоски„ 
СРЕДА 

1. “Цане Коњарец„ 

2. “Борка Талески„ 

3. “Вера Циривири„ 

4. “Битолска„ 
ЧЕТВРТОК 

1. “Пенка Котеска„ 

2. “Ѓорѓи Димитров„ (од Вера Циривири десно до сушалната) 

3. “3-ти Ноември„ (дел) 

4. “Кирило Иван Петровиќ„ 

5. “Антон Панов„ 

6. “Методија Патчев„ 

7. “7-ми Април„ 

8. “Блаже Иваноски„ 

9. “Архимедова„ 

10. “Џовани Паси„ 

11. “Круме Беќар„ 

12. “Илија Дреноски„ 

13. “Мечкин Камен„ 

14. “11-ти Октомври„ (од Солидност до мост) 

15. “Истарска„ (дел горе) (“Никола Каранџулов„) 
ПЕТОК 

1. “Мечкин Камен„ 

2. “5-та Прилепска бригада„ 

3. “Ѓорѓи Сугаре„ 

4. “Пенко Здравкоски„ 

5. “Октомвриска„ 

6. “Боца Иваноска„ 

7. “Ѓорче Петров„ (“Петар Ацев„) 

8. “Кузман Шапкарев„ (“Козара„) 
САБОТА 

1. “Никола Тесла„ 

2. “Пере Тошев„ 

3. “Св. Јован Бигорски„ 

4. “ген. Васко Карангелески„ 
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5. кеј “4-ти Јули„ 

6. кеј “19-ти Септември„ 
 
 

РЕОН – 2  
 

ПОНЕДЕЛНИК 

1. “Ристе Ристески„ 

2. “Пецо Спиркоски„ 

3. “Менде Бошкоски„ 

4. “Киро Ќососки„ 

5. “Сотка Ѓорѓиоски„ (дел 2 слепи до Матадор) 

6. “Скопска„ 

7. “Св. Наум Охридски„ 

8. “Републиканска„ 

9. “Димче Ацев„ 

10. “Страшо Пинџур„ 

11. “Тоде Крстески„ 

12. “Пере Темелкоски„ 
ВТОРНИК 

1. “Браќа Талески„ 

2. “Охридска„ 

3. “Ице Балкански„ 

4. “Кире Бајрамоски„ 

5. “11-ти Октомври„ (зад бела зграда Табана) 

6. “Кире Гаврилоски„ 

7. “Савка Манеска„ 

8. “Владо Јанкоски„ 

9. “Лазо Филипоски„ 

10. “Прохор Пчински„ 

11. “Цена Џинорозот„ 

12. “Благоја Крстески„ 

13. “Добре Иваноски„ 

14. “Преспанска„ 
СРЕДА 

1. “Рампо Стојаноски„ 

2. “Слобода„ 

3. “Тетовска„ 

4. “Динара„ (Ј.Грабулоски) 

5. “Максим Горки„ (дел) 

6. “Македонска„ 
ЧЕТВРТОК 

1. “Мара Јосифоска„ 

2. “Ристо Крле„ 

3. “Илија Игески„ 

4. “Гице Гаврил„ 

5. “Прилепец„ 

6. “Благоја Николоски„ 

7. “Кочо Рацин„ 

8. “Димитар Влахов„ 
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9. “Бошко Корчагин„ 

10. “Димче Карески„ 

11. “Блага Ружето„ 

12. “Борка Медарот„ 

13. “Благоја Стојкоски„ 

14. “Владо Стојаноски„ 

15. “Борка Талески„ 
ПЕТОК 

1. “Круме Спиркоски 

2. “Ристе Василески„ 

3. “Љупчо Марулец„ 

4. “Менде Иваноски„ 

5. “Даме Алексоски„ 

6. “Илија Дреноски„ 

7. “2-ри Август„ (“Град Јајце„) 

8. “Комитска„ (“Задарска„) 

9. “Ваташа„ 

10. “Никшиќка„ (“Петар Поп-Арсов„) 

11. “Копарска„ (“Христо Узунов„) 

12. “Бошко Буха„ (“Разловечко Востание„) 

13. “Селечка„ 

14. “Златоврв„ 

15. “Радика„ 

16. “Кајмакчалан„ 

17. “Дервен„ 

18. “Нада Циривири„ 
САБОТА 

1. “Климент Охридски„ 

2. “Спасе Темелкоски„ 

3. “Ѓорѓи Деж„ 

4. “Никола Вапцаров„ 

5. “Мечкин Камен„ (потпорен ѕид) Напоема (оваа релација ја подига трактор) 

6. “Александар Македонски„ (дел) 

7. “Цане Илиоски„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕОН – 3  
 

ПОНЕДЕЛНИК 
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1. “Орде Тодороски„ 

2. “Илија Василески„ 

3. “Стеван Димески Ништакот„ 

4. “Сотка Ѓорѓиоски„ (од мост автобуска до семафори на деветокатница) 

5. “Андон Слабејко„ 

6. “Борка Утот„ 

7. “Браќа Ламески„ 

8. “Киро Пајмакоски„ 

9. “Јоска Јорданоски„ (од Шарена чешма до мост кај Табана) 

10. кеј “1-ви Мај„ (од мост Табана до автобуска) 
ВТОРНИК 

1. “Стеван Апостолоски„ 

2. “Питу Гули„ 

3. “Адем Адемоски„ 

4. “Браќа Ламески„ (од Пиринска до булевар Гоце Делчев) 

5. “Трајко Сандански„ 

6. “Илка Присаѓанка„ 

7. “Пиринска„ (од Мице Козар до Питу Гули) 

8. “Круме Воланроски„ (од Пиринска до Мице Козар) 

9. “Егејска„ (внатре во Гимназијата) 

10. “Марксова„ (едносмерна до Тризла) 

11. “Кирил и Методи„ 

12. “Браќа Шемкоски„ 

13. “Пецо Крстески Даскалот„ 

14. “Никола Карев„ 

15. “Вардарска„ 

16. “Мице Козар„ (позади дуќани Ќутуче) 

17. “11-ти Октомври„ (едносмерна од Мице Козар до Васко Карангел.) 
СРЕДА 

1. “Рампо Левката„ 

2. “Панде Чесноска„ 

3. “Пионерска„ 

4. “Круме Јаскоски„ 

5. “Стеван Стеваноски Царчето„ 

6. “Орде Кабецот„ 

7. “Борка Влачарот„ 

8. “Сотка Џигиџик„ 

9. “Даме Гагалески„ 
ЧЕТВРТОК 

1. “Егејска„ (од бензинска Макпетрол до Народна одбрана) 

2. “Глигор Прличев„ 

3. “Аце Мрчески„ 

4. “Марко Деспотоски„ (Егејска) 

5. “Ладо Лапецот„ (од Војводинска до Трудот) 

6. “Борка Јорданоски„ 

7. “Кузман Јосифоски„ (од медицински центар кај Монополот позади до правата) 

8. “Кузман Јосифоски„ (после позади Монополот до Егејска) 

9. “Егејска„ (до Марксова) 
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10. “Димитрија Поп Ѓорѓија Беровски„ (стара Копаоник) 
 
ПЕТОК 

1. “15-ти Корпус„ (Савска) 

2. “Леце Котески„ 

3. “Трајко Николоски„ (позади Витаминка) 

4. “Бистра Планина„ (од Осоговска надолу до шталата од Дрцко / Суке) 

5. “Копаоник„ 

6. “Осоговска„ (две уличиња лево) 
САБОТА 

1. “Самоилова„ (накрши Интернат до Кузман Јосифоски) 

2. “Кузман Јосифоски„ (Самоилова до Егејска) 

3. “Ладо Лапецот„ (од под Трудот до Кузман Јосифоски) 
 
 

РЕЕОН – 4  
 

ПОНЕДЕЛНИК 

1. “Трајко Николоски„ (само правата од А. Македонски до Леце Котески) 

2. “Бул. Маршал Тито„ (од пожарна до мермерен комбинат) 

3. “Јоле Андоноски„ 

4. “Биди Маж„ (од судот до пожарна) 

5. “К. Нацевски - Фетак„ 

6. “Зеленик„ 

7. “Тале Христов„ 

8. “Андон Слабејко„ 

9. “Браќа Нунески„ 

10. “Андон Слабејко„ (од чевл. Борка Левата до мало мовче кај Прилепец) 

11. “Браќа Бешироски„ 

12. “Борка Стеваноски„ 

13. “Александар Спиркоски – Џемо„ 

14. “Димо Наредникот„ (од Липа до Егејска) 

15. “Ристо Секирчанец„ (од Егејска до Бул М. Тито) 
ВТОРНИК 

1. “Кузман Јосифоски„ (од слат. Алфа до Егејска) 

2. “Арх. Доситеј„ 

3. “Киро Ристески – Србинот„ 
СРЕДА 

1. “Тризла„ 

2. “Марксова„ (Ѓорче Петров) 

3. “Орде Чопела„ (до фонтаната комплекс дуќани) 

4. “Крушевска„ 

5. “Пелистерска„ 

6. “кеј 4-ти Јули„ (од мостот на реката 4-ти јули до В. Карангелески) 

7. “Пелагонија„ 

8. “Кожуф„ 

9. “Крсте Мисирков„ 
ЧЕТВРТОК 

1. “11-ти Октомври„ (од Плетварец до Ген. Васко Карангелески ) 

2. “Коле Неделкоски„ 

3. “Киро Крстески – Платник„ 
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4. “Манчу Матак„ 

5. “Душко Наумоски„ 

6. “Наум Наумоски Борче„ 

7. “Диме Димески„ 

8. “кеј 4-ти Јули„ (од Табана мостот до мостот од Ј. Јорданоски) 

9. “Јоска Јорданоски„ (од Плетварец до мостот на кеј 4-ти Јули) 

10. “Марко Цепенков„ 

11. “Црвени Стени„ 

12. “кеј 4-ти Јули„ (од мовчето на Ј. Јорданоски до мостот од реката кеј 4-ти Јули кај золошката) 

13. “Беласица„ 

14. “Душко Наумоски„ 

15. “Шар Планина„ 
 
ПЕТОК 

1. “Јоска Јорданоски„ (од мовчето кај Оглед до игралиштето кај Бонтонот) 

2. “Цане Илиоски„ 

3. “кеј 19-ти Септември„ (од мовчето на Јоска Јорданоски до касарни) 

4. “Цена Оџоска„ 

5. “Ѓоре Ѓорески„ 

6. “Нада Ламеска„ (Гемиџиска) 

7. “Победа„ 

8. “Едвард Кардељ„ (Панко Брашнаров) 

9. “Орде Тодороски – Шемко„ 

10. “Благоја Ристески Бале„ 

11. “Борка Спиркоски„ 
 
САБОТА 

1. “В. Карангелески„ (од мостот кај касарните до крај) 

2. “Димче Мирчески Бањарот„ 

3. “Целе Павлоски – Џгуре„ 

4. “Димче Костоски – Мирисал„ 

5. “Победа„ 

6. “Павел Шатев„ (Златибор) 

7. “Благоја Василески„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЕОН – 5  
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ПОНЕДЕЛНИК 

1. “Мице Козар„ 

2. “Стојан Јошевски„ 

3. “Круме Волнароски„ (од Мице Козар до Тризла) 

4. “Пиринска„ (од Мице Козар до Тризла) 
ВТОРНИК 

1. “Авала„ (Лазар Заменхов) 

2. “Дојранска„ 

3. “Спиро Црне„ 

4. “кеј 4-ти Април„ (пред Тризла монополот) 

5. “Браќа Шемкоски„ 

6. “Београдска„ (од Нортонот до Тризла се зема само од 4 куќи) 

7. “11-ти Октомври„ (од Нортонот до М. Козар) 

8. “11-ти Октомври„ (позади Нортонот) 

9. “Митко Цветаноски„ (од Тризла до Партизанска) 

10. “Мукос„ (од Партизанска до Тризла) 

11. “Димо Хаџи Димов„ 
СРЕДА 

1. “Гостиварска„ (асфалтираната) 

2. “Васил Главинов„ 

3. “Ѓорѓи Абаџиев„ 

4. “Марксова„ (од уредот нагоре до семафори, се зема од 5 слепи уличиња) 

5. “Партизанска„ 

6. “Нил Амстронг„ (под кули) 

7. “Самоилова„ (од агенцијата “Бран„ до Марксова) 

8. “Војводинска„ (од правата лево 4 уличиња) 

9. “Струшка„ (седмо уличе излезно на Војводинска) 
ЧЕТВРТОК 

1. “Раде Иваноски„ 

2. “Горан Миноски„ (Београдска стара) 

3. “Београдска„ (од Тризла до уличето што почнува на ул. Дебарца) 

4. “Сутјеска„ 

5. “Пиринска„ (од Тризла нагоре) 

6. “Кукушка„ 

7. “Круме Волнароски„ (од Тризла нагоре) 
ПЕТОК 

1. “Борка Лопач„ 

2. “Нил Амстронг„ (долниот дел) 

3. “Стеван Забрчанец„ 

4. “Мире Цилкоски„ (од Орде Чопела нагоре горниот дел) 

5. “Орде Чопела„ (после меаните слепо уличе се зема од 12 куќи) 

6. “Орде Чопела„ (од фонтаната комплекс дуќани, надолу до новата бензинска БМ ОИЛ) 

7. “Гога Димитриоски„ 

8. “Илија Компаниоски„ 
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САБОТА 

1. “Мукос„ 

2. “Козјак„ (до Шакир Војвода) 

3. “Шакир Војвода„ 

4. “Даме Груев„ Коцески Трајков Благоја Ѓонде 

5. “Јури Гагарин„ 

6. “Поп Спасе Игуменов„ 

7. “Митко Цветаноски„ (слепо уличе) 
 
 
 

РЕОН – 6 
 

ПОНЕДЕЛНИК 

1. с. Канатларци 

2. с. Ерековци 

3. с. Тополчани 

ВТОРНИК 

1. с. Големо Коњари 

2. с. Мало Коњари 

3. с. Кадино Село 

4. с. Галичани 

СРЕДА 

1. с. Ново Лагово 

2. с. Старо Лагово 

3. с. Галичани 

4. с. Беровци 

5. с. Веселчани 

6. с. Загорани 

ЧЕТВРТОК 

1. “Борка Талески„ (од мост кај Штипката до Александар Македонски) 

2. “Цане Илиески„ 

3. “Пенка Котеска„ (од Круме Спиркоски кај фурната до Архимедова) 

4. “Архимедова„ (само главната) 

5. “Владо Стојаноски„ 

6. “Целе Мавроски„ 

7. “Нил Амстронг„ (под резервоарот од Водовод) 

8. “Мукос„ (кај Оливер Деркоски) 

9. “В. П. Џгуре„ 
“Диме Попето„ 10. 

11. “Александар Иваноски Кусио„ 

12. “Пане Талески„ (горниот дел под резервоарот од Водовод) 
ПЕТОК 

1. “Гога Јанкулоски„ 

2. “Задарска„ 

3. “Круме Беќар„ 

4. “Илија Дреноски„ (дел) 

5. “Коста Абрашевиќ„ 

6. “Мечкин Камен„ (позади Бабаро од Цена Оџоска до Ѓорѓи Димитров) 

7. “Осоговска„ 

8. “Кордун„ 
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9. “Бистра Планина„ (до Осоговска) 
САБОТА 

1. “Козара„ 

2. “Никола Тесла„ 

3. “Драган Димоски„ 

4. “Пане Талески„ (горниот дел) 

 

“Митко Цветаноски„ (од Партизанска – горниот дел) 
 
 
 
 

 
 
  
                                                          РЕОН 7 

 
 

ПОНЕДЕЛНИК 

1. “Осоговска„ 

2. “Трајко Николоски„ 

3. “Ладо Лапецот„ (зад Трудот и 2 улички пред Трудот) 

4. “Самоилова„ 

5. “Кузман Јосифоски„ 
ВТОРНИК  

1. “Радовишка„ 

2.  

3.  

СРЕДА  

1. “Патрис Лумумба„ 

2. “Црна Река„ 

3. “Динара„ (2 уличина) 

4. “Цане Коњарец„ (3 уличина) 

5. “Максим Горки„ (дел) 
ЧЕТВРТОК  

1. “Истарска„ (“Никола Каранџулов„) 

2. “Боца Иваноска„ 

3. “Славеј Планина„ 

4. “Струшка„ 
ПЕТОК 

1. кеј “1-ви Мај„ 

2. “Јоска Јорданоски„ (од базент нагоре) 

3. “Пчиња„ 

4. “Неретва„ (“Јордан Х.К. Џинот„) 

5. “Александар Македонски„ (покрај Младост) 
САБОТА 

1.  

2.  

 

 
 
 
 
 

 

РЕОН 8 
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ПОНЕДЕЛНИК  

1. “Крагуевачка„ (“Круме Кепески„) 

2. “Дравска„ (“Богомилска„) 

3. “Стеван Ѓорѓиоски„ 

4. “Егејска„ (тесно уличе) 
ВТОРНИК 

1. “Слобода„ 

2. “Архимедова„ (лево тесни улучина) 

3. “Дабнички завој„ 
СРЕДА  

1. “Београдска„ (од асфалт нагоре) 

2. “Дебарца„ (дел) 

3. “Штипска„ 

4. “Беровска„ (дел асфалтирана) 

5. “Гостиварска„ (дел) 
ЧЕТВРТОК 

1. “Александар Македонски„ (дел 3 уличина наспроти Бензинска) 

2. “Ножот„ (“Ножот„) 

3. “Октомвриска„ (дел кај Паркчето) 

4. “Фрушка Гора„ 
ПЕТОК 

1. “Цане Кузманоски„ (дел) 

2. “Киро Базеркоски„ 

3. “Методија Попоски„ 

4. “Братство единство„ 

5. “Маргара„ 
САБОТА 

  
 
 

РЕОН 9 
 

ПОНЕДЕЛНИК  

1. “Орде Чопела„ (слепи кај Меаните) 

2. “Борка Лопач„ 

3. “Ило Полутешка„ 

4. “Гога Јанкулоски„ 

5. “Благоја Јовчески„ 

6. “Беровска„ (не асвалтиран дел) 
ВТОРНИК  

1. “Васил Главинов„ 

2. “Велешка„ 

3. “Кораб„ 

4. “Сремски Фронт„ 

5. “Богомила„ 

6. “Дабнички завој„ 

7. “Дабничка„ 
СРЕДА  

1. “Дравска„ (“Богомилска„) 

2. “Стибера„ 



16 

 

3. “Београдска„ (лево од асвалтирана) 

4. “Раде Иваноски„ (од крајот на ромски гробишта нагоре) 

5. “Дебарца„ (дел до базенот) 

6. “Целе Мавроски„ 

7. “Горан Миноски„ 
ЧЕТВРТОК 

1. “Толе Паша„ 

2. “Маркови Кули„ 

3. “Ердован Шабаноски„ 

4. “Веби Рушитоски„ 
ПЕТОК 

1. “Александар Македонски„ (дел улучиња лево и десно) 

2. “Тоде Дупјачанец„ 

3. “Цане Кузманоски„ Копаоник, Кресненско Востание , Зеленгора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ  НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 
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Значењето на поставените цели за управување со отпадот е од суштинско значење 

на бидејќи со нив се дефинира комплекс од долгорочни, меѓусебно поврзани 

насоки и активности, се со цел: 

• да се контролира движењето на отпадот; 

• да се намалат количините на создаден отпадот; 

• да се искористи материјалната и енергетската вредност на отпадот( селекција); 

• да се намалат количините на опасни супстанции во отпадот; 

• да се обезбеди прифатливо депонирање од аспект на заштита на животната 

средина; 

• да се спречи формирањето на нови отперетувања на животната средина што ќе 

треба да ги решаваат идните генерации; 

• да се санираат оптоварувањата на животната средина коишто вршат негативни 

влијанија врз животнта средина и врз здравјето на луѓето. 

 

Споредбени податоци за отпад 2015/2016 и планирано 2017 

 
ПОДАТОЦИ ЗА ОТПАД ЗА 2016/2017 планирано2018год.-МЕСЕЧНО 

МЕСЕЦ ОТПАД 

Т/Мес.2016 

ОТПАД 

Т/дневн

о 

ОТПАД 

Т/М.2017 

ОТПАД 

Т/дневн2017 

Планирано 2018 

отпад т/д 

Јануари 2367Т/М 76Т/Д 1833т/м 59т/д 57т/д 

Февруари  2625Т/М 90Т/Д 2178т/м 77т/д 72т/д 

Март 2538Т/М 81Т/Д 2503т/м 80т/д 75т/д 

Април 2543Т/М 84Т/Д 3371т/м 108т/д 101т/д 

Мај 2469Т/М 79Т/Д 2768т/д 93т/д 90т/д 

Јуни 2758Т/М 91Т/Д 2889т/д 96т/д 95т/д 

Јули 2542Т/М 84Т/Д 2816т/д 90т/д 87т/д 

Август 3109Т/М 100Т/Д 2938т/м 94т/д 90т/д 

Септември 2640т/м 88Т/Д 3220т/м 107т/д-план 100т/д-план 

Октомври 3007т/м 97т/д 2715т/м 90т/д-план 85т/д-план 

Ноември 2393т/м 79т/д 2840т/м 94т/д-план 90т/д-план 

Декембар 2050т/м 66т/д 3150т/м 105т/д-план 100т/д-план 

ВКУПНО 31041т/г 83т/д 34942т/м 95т/д-плани 90т/д-план 

 

 
Динамиката на работната рака е извршена врз основа на просечни норми и преку 

снимање на работни дневни задачи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД  НА НЕПОСРЕДНИ  ИЗВРШИТЕЛИ  за  мешан отпад 

 

                   Број на 
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Р. 

бр. 

            ОПИС    НА НА РАБОТНИ МЕСТА  

     
извршители 

1. Раководител на одделение 

 

1 

2. Шеф  на одделение 

 

4 

3. Возачи на специјално возила 20 
4. Возачи на трактори 

 

4 

5. Возачи на градежна машина 3 
 

6. 
КВ и ПКВ работници за  отпад 38 

7. Стражари на управа и мех.работилница 

 

9 

8. А О П 

 

7 

9. Инкасатири 

Наплатувачи 

14 

10. Контрола и премер 

 

12 

11. Администрација  

 

24 

                                         

                                          Σ = 

 

 

136 

 

 

ПЕГЛЕД  НАНЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ  ВО МЕХАНИЧКА 

РАБОТИЛНИЦА ЗА ОДРЖУВАЊЕ  НА ВОЗИЛА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примарна  селекција на отпад во Општина Прилеп 

 
Примарната селекција на отпад во Општина Прилеп се имплементира  100% на 

Јавно прометните површини ,станбеното  живеење и правните субјекти каде  

 

Р. 

бр. 

             

            ОПИС    НА  

    РАБОТНИ  МЕСТА  

     Број на 

извршители 

1. Раководител  

 

2 

2. Механичари  

 

4 

3. Бравари 

 

3 

4. Електричар 

 

1 

5. КВ  и  ПК 

 

2 

                                         

                                          Σ = 

 

 

12 
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поставени се над 400 пунктови по 3 контињери од по 1,1м3. Додека во 

индивидуалните куќи е имплементирано 50%, и тоа во Реон 1, Реон 2, Реон3, Реон 

4,Реон 5,и дел реон 6 ,  додека во останатите реони ќе  заврши имплементацијата  

во  2017 и 2018 год. во зависност од  финансиски средства. ЈКП,, Комуналец,,-

Прилеп,  во примарната и секундарната селекција вложува од сопствени средства 

со  претходна проекција за инвестирање. 

 
                  Селективно собирање на комунален и отпад и за рециклирање  

 

Селективно собирање на хартија од ЈПП 

На територијата на општина Прилеп во 2009 година отпочнат е процес за 

селективно собирање на хартија. Собирањето на старата хартија се врши по систем 

на собирање и селектирање .  

По системот на собирање и селектирање на  старата хартија се собира од 400 

садови специјално наменети за собирање на истата т.н. (кошеви). 

Правните и физичките лица ја оставаат старата хартија во садовите, по што, 

специјално возило на ЈКП ,,Комуналец,, ја собира и ја транспортира во кругот на 

Јавното претпријатие каде истата се балира и се предава на правни лица, кои 

поседуваат  Дозвола за работа за понатамошен третман на истата.  

За пресовање на старата хартија во функција се  три  хидраулични преси,  за 

потребите во текот на 2018 година потребно е да се   набави резервна  преса која ке 

биде инсталирана во изградената хала за селекција на отпад во кругот на 

механичарката работилница.Собирањето на старата хартија се врши од понеделник 

до сабота  во период од 7 до 21 часот во две смени . Од стартот на Проектот во 

август 2008 год. со просечна количина од околу 5 тони месечно собрана хартија 

или 20-сетина тони во 2010 год. месечно. Последните собрани количини месечно   

ако се земе просек во  2015/ 16 /17 год се движат од 65-75 тони ,  зависно од 

сезоната. 

 Со редовни активности и постојана присутност на комуналните служби и  поголем 

број на пунктови полека ке се изградува повисока свест кај корисниците за 

треманот на отпадните материјали. Новоформираната служба по примерот на 

ваквите служби од западните земји воспоставен е принцип на работа и на повик на 

контакт телефоните достапни за граѓаните и правните субјекти ,  како и 

интернет он-лајн контакт во секое време. 

Предвидувањата за 2018 год. се дека  хартијата за рециклирање на месечно ниво би 

достигнала  75-90 тони.                            

Ова би се постигнало со поставување на дополнителен број на контејнери за 

селкција на хартија по ЈПП,  во индустријата и стопанството но,  и селектирање на 

хартија во домакинствата, по принципот на комплетна слекција на селективни 

отпадоци , или по принцип на повик до службите за куќен или институционален  

третман, селекција и транспорт на хартија. 

      

      

   

   

   
Селективно собирање на ПЕТ и пластика од ЈПП 
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На територијата на општина Прилеп,  во месец август 2008 година во соработка со 

УСАИД , реализиан е проект за отпочнување на процес на селективно собирање на 

ПЕТ пластика со кампања насловена ,, Собирај ПЕТ за подобар свет,,. Собирањето 

на истата се врши по систем на собирање и селекција.  За таа цел поставени се 400 

специјани садови за собирање на ПЕТ амбалажа. Правните и физичките лица ја 

оставаат ПЕТ пластиката во садовите  за таа намена, по што, специјални возила од 

ЈКП ,,Комуналец,,  ја собираат истата, ја доселектираат по боја  , се пресира  и ја 

транспортираат  до правните лица надлежни за понатамошен третман на истата. За 

потребите на селектиран отпад од ЈПП се формирани посебни работни групи.  

 

Селектирање од ЈПП и стопанството 

Собирањето на ПЕТ и  пластиката се врши два пати во текот на денот  во период од 

7 до 21 часот. Покрај селекцијата во градот , селкција на пластична амбалажа се 

врши и на депонијата Алинци со директна селекција од  истурен нов смет . 

Моментално на депонијата Алинци на селекција на пластика работат 6 лица. Од 

поставените контејнери на ЈПП месечно се собира околу  3 до 4  тони , зависно од 

сезоната и употребливоста на ПЕТ амбалажата, или, околу 3, 5 тони од 

домаќинствата. Вкупно од селекција од депонијата Алинци, од поставените 

контејнери, и од домаќонствата каде е воведен принципот на селекција на отпад се 

собира околу  8- 11  тони.  

 

Селектирање во домаќинствата  

За потребите за селекција во домаќинствата во 2012, 2013, 2014,2015, 2016 и 2017  

година распределени се 20.000 корпи. Од кои , за селекција на сува постапка 

(пластика , хартија, најлон, лименка, разноразни пакувања распределени се 11.000 

корпи. За селекција во домаќинствата со корпата за сува постапка , распределени се 

и 9000 корпи за влажна постапка ( биоразградлив отпад). 

Плановите на ЈКП,, Комуналец ,, се во 2017-2018  година да се распределат 

уште 10.000 илјади корпи за отпадоци, а за 2018 година ќе остане да се направи 

попис на корпи во домаќинства и да се утврди точен број на корпи за 

селекција кои се затекнати на терен и се употребливи,  и недостаток на корпи 

кои ги нема од причина на кражба или оштетување. 

 

Отпадни гуми, отпадна тврда пластика  

Исто и за овој вид на отпад е карактеристично тоа што најчесто се одлагаат на диви 

депонии, во последниве години на терен работат и голем број на откупувачи на 

гуми, додека тврдата пластика освен одредени фракции кои имаат пласман, 

нјачесто се исфрла неконтролирано заради нејзината штетност во составот и 

неможноста на територијата на Република Македонија да се најде начин за нејзин 

откуп или уништување. Најголем дел на отпадни гуми се создаваат кај 

специјализираните работилници за промена на гуми (вулканизери) и механичарски 

работилници.  
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Инертен отпад (градежен –шут) 

Моменталната состојба за депонирање на градежниот отпад (шут) се карактеризира 

со тоа што истиот се одлага на депонијата Алинци , но и  на диви  депонии на 

неколку локации во  околината. ЈКП Комуналец овозможува одлагање на 

градежниот шут со свои возила и тоа контињери од 5 м3, камион ФАП  и трактори 

кои собираат 2 м3, со кои директно се одлага шутот на депонија.  

Дивите депонии од граджен шут самоиницијативно ги чисти ЈКП ,, Комуналец,, два 

до три пати годишно, или со налог од инспекторатот при ЛС. Од  ЈКП,, 

Комуналец,, услуга за собирање  и транспортирање на  градежен шут  во  2013 год. 

бараа мал број на грагани. Во 2014, 2015, година заради зголеменинте контроли , 

законската регулатива, и  промена на свеста кај граѓаните, барањата за собирање  и 

транспортирање на градежниот отпад е на задоволително ниво, земајќи ги навиките 

кои ги има населението од минатото. Месечно по земен просек  во 2014, 2015, 2016   

год. граганите побарале  да се изнесе  1600  м3 градежен шут  и земја , што  не е 

добар показател на  депониран градежен шут со оглед на експанзијата на градба.   
      

 Собирање на отпадна електронска и електрична опрема   

 Општина Прилеп , во согласност со Законот за собирање на  електрична и 

електронска опрема потпиша договор со овластен постапувач ,, Друштво за 

управување со отпад ЕЛ  КОЛЕКТ ,, ДОО –Скопје. Договорено е ЈКП,, Комуналец,, 

-Прилеп, на територијата на општина Прилеп да го собира електронскиот и 

електричниот отпад,  да го складира во прописно изградена и заштитена хала и да 

го предава  за постапување или уништување на ЕЛ КОЛЕКТ.   Од месец октомври 

2016 година, со зголемени кампањи и акции и континуирано  во 2017 год. по повик 

од граѓаните  ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп,  врши селективно собирање на овој вид 

габаритен отпад по барање на Локалната самоуправа. Количините по години 

неможеме ни да ги проектираме, заради пилот проектот кој е во зародиш и кој ќе 

биде предмет на понатамошна еволуација.       

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примарна Селекција 

 

Врз освова на горе наведеното, овие работни задачи се извршуваат со следните 

специјални возила за селектиран отпад,  односно отпад од пакување. 
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Ред.

бр 

реон Опис на 

возила 

М3 Бр.воз

ила 

Тур/дневно Вкупно м3 

1. Урб.заед.г.дел,рид,

чачориц,центар 

Спец. 

возило за 

отпад 

7 1 4 28м3 

2. Урб.заед.точ,тризл,

варош,центар 

Спец. 

возило за 

отпад 

4 1 4 16м3 

3. Урб.заед.вишне,це

нтар 

Спец. 

возило за 

отпад 

4 1 4 16м3 

4. Реон 1 Спец. 

возило за 

отпад 

4 1 1 4м3 

5. Реон 2 Спец. 

возило за 

отпад 

4 1 1 4м3 

6. Реон 3 Спец. 

возило за 

отпад 

4 1 1 4м3 

7. Реон 4 Спец. 

возило за 

отпад 

4 1 1 4м3 

8. Реон 7 Трактор 4 1 1 4м3 

9. Реон 8 Трактор 4 1 1 4м3 

10. Само плас. По цела 

територија 

Спец.возило 

за  отпад 

2  2 4м3 

11. депонија Спец.возило 

за отпад 

6 1 1 6м3 

  ВКУПНО 47м3 11.воз 26 94м3 
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ПОТРЕБНИ   ИНВЕСТИЦИОНИ  ВЛОЖУВАЊА 

ВО   2018  ГОДИНА 

 

 

 

 

Р. бр. 

 

ОПИС    НА 

В О З И ЛА 

 

КОЛИЧИНА 

 

Потребна 

инвестиција 

1. Смеќари за мали садови 

-половно 

2 3.000.000,00 

2. Смеќари за  садови 1,1м3 

-половно 
2 3.000.000,оо 

3. Смеќари за  садови     5м3 

-половно 

1 1.500.000,оо 

4. Трактори 

-нови 

2 1.500.000,оо 

5. Градежна машина ТГ 

-половна 

1 1.500.000,оо 

6. 

 

Градежна машина утоварна со 

корпа  3м3 

- половна 

 

1 

1.500.000,оо 

7.    
  

Σ = 

 

 

7 

12.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

              Споредбени табели на селектиран отпад по вид 

                  

                     
ТЕКСТИЛ ВО КГР. ПО МЕСЕЦИ 2016/2017ГОД  
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ПЛАНИРАНО/2018 

 

    

Месец Текстил/кгр2016 Текстил/кгр2017 Текстил/кгр2018 

Јануари 56420кг 39480кг 39480кг 

Февруари 55860кг 35990кг 35990кг 

Март 55260кг 69240кг 69240кг 

Април 63220кг 49840кг 49840кг 

Мај 60880кг 58500кг 58500кг 

Јуни 53180кг 42360кг 42360кг 

Јули 46060кг 58140кг 58140кг 

Август 41055кг 38660кг-планирано 38660кг-планирано 

Септември 43100кг 50326кг-планирано 50326кг-планирано 

Октомври 46940кг 48650кг-планирано 48650кг-планирано 

Ноември 54780кг 54710кг-планирано 54710кг-планирано 

Декември 45970кг 66580кг-планирано 66580кг-планирано 

вкупно 622725кг 933086-планирано 933086-планирано 

         

               
ЗЕМЈА ВО КГР. ПО МЕСЕЦИ 2015/2016 ГОД  

ПЛАНИРАНО/2018 

 

Месец Земја/кгр2016 Земја/кг/2017 Земја/кгр/2018 

Јануари 9160кг / / 

Февруари 80340кг 43920кг 43920кг 

Март 179500кг 45840кг 45840кг 

Април 136260кг 54080кг 54080кг 

Мај 118500кг 76080кг 76080кг 

Јуни 92260кг 31420кг 31420кг 

Јули 58140кг 12540кг 12540кг 

Август 151140кг / / 

Септември 112980кг 201221кг-планир 201221кг-планир 

Октомври 161480кг 215951кг-планир 215951кг-планир 

Ноември 27820кг 276916кг-планир 276916кг-планир 

Декември 41740кг 102524кг-планира 102524кг-планира 

Вкупно 1169320кг 2686042кг-планир 2686042кг-планир 

 
СТАКЛО И СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА  ВО КГР. ПО МЕСЕЦИ 2015/2016 

ПЛАНИРАНО/2018 

 

 

Месец Стакло/кгр2016 Стакло/кгр2017 Стакло/кгр/2018 



25 

 

Јануари / 20800кг 20800кг 

Февруари 8740кг 5160кг 5160кг 

Март / 7300кг 7300кг 

Април / 2300кг 2300кг 

Мај 6280кг 7180кг 7180кг 

Јуни / 29740кг 29740кг 

Јули / 24410кг 24410кг 

Август 9700кг 20800кг 20800кг 

Септември / 15380кг-планир 15380кг-планир 

Октомври 1200кг 13240кг-планир 13240кг-планир 

Ноември 23120кг 7540кг-планир 7540кг-планир 

Декември 7400кг 4000кг-планира 4000кг-планира 

ВКУПНО: 56440кг 125611кг-плани 125611кг-плани 

 

 
ОТПАД ОД ТУТУНСКАТА ИНДУСТРИЈА (ЦИГАРИ ПРАШИНА )ВО 

КГР2016/2017Г. ПО МЕСЕЦИ 

ПЛАНИРАНО/2018 

 

        

 

Месец цигари/кгр2016 Цигари/2017 Цигари/кгр2018 

Јануари 4400КГ 12500кг 12500кг 

Февруари 2180КГ 1600кг 1600кг 

Март / 6600кг 6600кг 

Април / 1600кг 1600кг 

Мај / / / 

Јуни / / / 

Јули / / / 

Август / 12500кг 12500кг 

Септември / 1890кг-плани 1890кг-плани 

Октомври / / / 

Ноември / / / 

Декември 3700кг / / 

Вкупно 10280кг 8470кг-плани 8470кг-плани 

              
ХАРТИЈА ВО КГР. ПО МЕСЕЦИ 2015/2016 ГОД 

ПЛАНИРАНО/2018 

 

        

 

Месец Хартија/кгр2016 Хартија/кг/2017 Хартија/кгр/2018 
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Јануари 54650кг 53530кг 53530кг 

Февруари 61260кг 59540кг 59540кг 

Март 71890кг 72750кг 72750кг 

Април 82840кг 68370кг 68370кг 

Мај 74520кг 69390кг 69390кг 

Јуни 75560кг 66570кг 66570кг 

Јули 77000кг 68620кг 68620кг 

Август 72820кг 59540кг 59540кг 

Септември 70860кг 69980кг-планир 69980кг-планир 

Октомври 65060кг 72532кг-планир 72532кг-планир 

Ноември 59980кг 64528кг-планир 64528кг-планир 

Декември 63310кг 65324кг-планир 65324кг-планир 

Вкупно 829750кг 840966кг-панир 840966кг-панир 

 
ПЛАСТИКА ВО КГР. ПО МЕСЕЦИ 2016/2017ГОД 

ПЛАНИРАНО/2018 

 

        

Месец Пластика/кгр20

16 

Пластик/кг/2017 Пластик/кгр/2018 

Јануари 8619кг 5940кг 5940кг 

Февруари 9390кг 7553кг 7553кг 

Март 9070кг 9170кг 9170кг 

Април 10708кг 9140кг 9140кг 

Мај 9756кг 7495кг 7495кг 

Јуни 10103кг 7315кг 7315кг 

Јули 9683кг 7785кг 7785кг 

Август 10753кг 5940кг 5940кг 

Септември 10258кг 11430кг-планир 11430кг-планир 

Октомври 9126кг 9415кг-планир 9415кг-планир 

Ноември 9165кг 9770кг-планир 9770кг-планир 

Декември 8272кг 9374кг-плани 9374кг-плани 

Вкупно 114903кг 118884кг-план 118884кг-план 

 
НАЈЛОН ВО КГР. ПО МЕСЕЦИ 2015/2016ГОД 

ПЛАНИРАНО/2018 

 

        

 

Месец Најлон /кгр2016 Најлон/кг/2017 Најлон/кгр/2018 

Јануари 3660кг 2950кг 2950кг 

Февруари 4030кг 3525кг 3525кг 
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Март 4480кг 4075кг 4075кг 

Април 4630кг 3750кг 3750кг 

Мај 4525кг 3460кг 3460кг 

Јуни 4375кг 3435кг 3435кг 

Јули 4040кг 3250кг 3250кг 

Август 3955кг 2950кг 2950кг 

Септември 4395кг 3960кг-планир 3960кг-планир 

Октомври 4245кг 3890кг-планир 3890кг-планир 

Ноември 3835кг 4023кг-планира 4023кг-планира 

Декември 4148кг 3850кг-планири 3850кг-планири 

Вкупно 50318кг 49983кг-планир 49983кг-планир 

 

 
ГРАДЕЖЕН ШУТ ПО МЕСЕЦИ 2017 ГОД 

ПЛАНИРАНО/2018 

 

 

   

Месец Градежен шут2017 

 

Градежен шут2018 

 

Јануари 11300кг 11300кг 

Февруари 176600кг 176600кг 

Март 340740кг 340740кг 

Април 157640кг 157640кг 

Мај 290440кг 290440кг 

Јуни 413790кг 413790кг 

Јули 477920кг 477920кг 

Август 340740кг 340740кг 

Септември 157640кг 157640кг 

Октомври 290440кг 290440кг 

Ноември 413790кг 413790кг 

Декември 477920кг 477920кг 

ВКУПНО: 3548960кг 3548960кг 

 

 
 

 

 

Преглед на отпад по години  2015 / 2016   

   

 2015тони 2016тони 



28 

 

Комунален 

отпад 

25966/Т 24043/Т 

текстил 1144/Т 1200//Т 

Отпадна 

земја  

2621/Т 1169 /Т 

Градежен 

шут 
/ 3548/т 

Стакло и 

стаклена 

амбалажа 

258/Т 57 /Т 

Тутунска 

индустрија 

12/Т 10/Т 

хартија 752/Т 830/Т 

пластика 98/Т 115 /Т 

најлон 38/Т 51/Т 

Прехрамб 

индустрија 

14/Т 18/Т 

Вкупно 30903Т/ГОД 31041 /ГОД 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамиката на работната рака за примарната селекција е направена на 

просечни норми  и преку снимања на работни дневни  задачи. 
 
 

Преглед  на непосредни извршители за примарна селекција 
 

 

Реден  

број 

Опис на работни места Број на 

извршители 

1 Раководител на одделение 1 
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2 шеф на одделение 4 

3 Возач на специјално воз 16 

4 КВ И ПК работн. за собирање на отпад по 

реони + депонија 

14 

5 КВ И ПК работници за собирање на отпад 

по контејнери  од 1,1м3 

7 

7 КВ И ПК раб.за доселекција по плато за 

селек. Во круг на механ 

10 

8 КВ И ПК работниц за паковање отпад во 

бали 
8 

Вкупно  60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно продаден селектиран материјал  во 2017 година 

тонажа денари ВКУПНО бали 

  хартија 40568 263.692,00   354 2010 

1 пластика 7260 127.140,00 412.212,00 110 1.737.546,00 

  тврда 980 980,00   29   

  боци 800 4.800,00       

  кофи 1560 15.600,00   30   

  најлон           

  хартија 20620 134.030,00   181 
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2 пластика 7580 152.280,00 373.130,00 153 2011 

  најлон 11480 57.400,00   86   

  хдп-пластик 300 2.400,00       

  кофи 1300 13.000,00   26   

  гајби 800 8.680,00   14   

  боци 890 5.340,00     3.043.826,00 

  хартија 79082 514.033,00   537 

3 пластика 8890 154.710,00   210 2012 

  најлон 3950 19.750,00   28   

  тврда 1100 11.000,00 726.133,00 22   

  детергенти 2040 20.400,00   35   

  железо 1040 6.240,00       

            3.548.338,00 

  хартија 59180 384.670,00   543   
4 пластика 6710 115.390,00   156 

  најлон         

  кофи     500.060,00   

  железо         

  детергенти         

  ролетни         2013 

  хартија 81489 529.678,00   727 5.079.705,00 

5 пластика 8100 140.700,00   180   
  стакло 3680 1.472,00     

  кофи 3420 34.200,00 714.210,00 25 

  железо 1360 8.160,00     

  јогурт         

  гајби         

  хартија 62171 404.111,00   550 

6 пластика 7650 131.150,00   188 2014 

  најлон 17140 137.120,00   106 6.242.615,00 

  стакло 1830 732,00 833.075,00     
  ролетни 860 6.020,00     

  железо 12060 149.742,00     

  боци 800 4.800,00     2015 

  лименки         6.474.797,00 

  гајби           

  тврда           
  хартија 76260 495.690,00   730 

  пластика 5390 94.100,00   130 

  железо 3190 26.430,00     

7 гајби 640 9.600,00 667.380,00 11 

  кофи 2620 20.960,00   51 

  детергенти 2060 20.600,00   41 

  хартија 58560 380.640,00   535 2016 

8 пластика 7770 141.855,00   39 7.766.990,00 

  железо     522.495,00     

  туби           
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  гајби         

  лименки         

  кофи         

  хартија         

9 пластика         

  железо         

  ролетни         

  кофи         

  тврда         

  боци         

  гајби         

  хартија         

10 пластика         

  железо         

  детергенти         

  кофи         

  гајби         

  стакло         

  најлон         

  хартија         

  пластика         

11 стакло         

  туби         

  кофи         

  железо         

  хартија         

12 пластика         

  железо         

  детергенти         

  гајби         

  ролетни         

  лименки         

  јогурт         

  акумулатори         

  кофи         

  најлон         

Вкупно 
продадено   613.180   4.748.695,00 5827 

 
 
 

0 денари 

 

ПЛАНИРАНИ   ИНВЕСТИЦИИ ВО 2018 /продлжување на реализација во 2019/2020 

 

  1. Изграда и доградба  на фабрика за секундарна селекција на 

отпад 
Вкупна финансиска конструкција - 60.000.000,оо ден 

Почеток на реализација март 2017 год. рок на завршување -2018 год 

За реализација на овој проект  предвидени се средства од ЈКП,, Комуналец,, -

Прилеп 
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ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп, изработи  Проект за секундарна селекција на отпад  

кој опфаќа изградба на хала за која се избрани изведувачи и ќе се работи во 

неколку фази. Во делот за изведување на земјени, бетонски , армирачки и 

изолациони работи инвестицијата е 6.048.047,00 ден. Додека  за челичната 

конструкција и покривачки работи инвестицијата е 6.284.744.00 ден. Лимаро 

браварски, фасадерски работи со инвестиција од5.499.500,оо ден. Иззведување 

на плато и оградување со инвестиција од околу 5.000.000,оо ден. Изградба на 

административни простории, менза и други помошни простории. Набавка на 

дробилка за градежен шут, и набавка на помошни возила и средтства за работа.  

Поставување на  веќе набавената и исплатена  Линија за селекција за отпад во 

вредност од  14.695.500,оо денари  од фирмата Техникс од Хрватска. Ова се 

долгорочни вложувања кои во целост ќе ја оправдаат инвестицијата , ако знаеме 

податок дека моментално во Прилеп,  само од примарната селекција  се 

собираат  од 800-900  тони хартија годишно , 105 до 120 тони пластика, најлон 

околу 48-50 тони годишно и уште 20 сетина видови на други рециклирачки 

материјали. Ова се податоци само од досегашната примарна селекција на отпад, 

но реалните предвидувања со воведувањето на секундарната селекција на отпад 

се дека овие бројки би се зголемиле за два и повеќе пати. Зависно од 

инвестициите планирано е во Центарот за управување со отпад ќе се инвестира 

и во дробилка за градежен шут, која преработка би се користела  за 

тампонирање на локални и колски патишта. Или, вкупната инвестиција на 

подолг рок на  овој модерен комплекс би била околу 60.000,000,оо ден.  

 

ПО  СТАВКИ И СИТУАЦИЈА: 

 Изградба на хала бетонски дел- 6.048.о47,00 

 Изградба на хала челична конструкција -6.284.744,оо ден 
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 Изградба на хала –браварски , лимарски и фасадерски работи ,  

инсталатерски работи- 5.499.500.000,оо ден 

 Изведување на плато и оградување -5.000.000,оо ден/ планирано 

 Линија за селекција на отпад- 14.695.500,оо ден/ набавена  

 Доградба на  комплекс и  набавка на Дробилка за градежен шут – околу 

12.000.000,оо ден 

 

 

 
Основен проект : Центар за управување со отпад -Омец- Алинци  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изградба на компостара - 90.000.000,оо ден. 
рок за реализација -  2018 – 2020год.  

 Или,  3 години по 30 милиони денари. Парите ќе се обезбедат годишно по 20 

милиони денари од редовната наплата и 10 милиони од продажба на селектиран 
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материјал. Или , ако со мануелна селекција на отпад на годишно ниво во моментов 

ЈКП ,, Комуналец,, -Прилеп инкасира 8.500.000,оо ден , со машинската селекција на 

отпад планирано е годишно да се инкасира околу 15.000.000,оо  ден.  кои би се 

користеле во инвестиции од суштинско значење за градот и граѓаните. ЈКП ,, 

Комуналец,, - Прилеп , доби и Проект од Европските фондови со Програмата за 

меѓугранична роработка. Планирано да се аплицира и   во 2018 год. за  добивање 

средства од ЕУ фондови , но,  пред се ќе ги планираме сопствените средства. 

Предвидените средсва вклучуваат изградба на  модерна компостара со 8 трапови од 

по 140 метри, но првично за потребите во 2018 година ќе се гради платото со два 

трпа  и помошните простории.  

     2.1. Инфраструктура ---------------------------------------------------30.000.000,оо ден 

     2.2.Набавка на машини-етапна набавка----------------------------60.000.000,оо ден 

                                                           Вкупно за   компостара___________________ 

                                                                                                     90.000.000,оо ден                                           

За реализација на овој проект  предвидени се средства од ЈКП,, Комуналец,, -

Прилеп и ЕУ фондови  

 

      

      
 

 

 

Во 2015-  2016 година, дополнително е  купено и приватно земјиште за изградба на 

компостара со Одлука на управниот одбор на ЈКП,, Комуналец,, во  вредност од 

2.934.448,оо ден. или  40.757 м2 по 1 евро и 20 центи од метар квадратен.  Оваа  

компостара  ќе  се гради  со сопствени средства од  2018  до  2020 година. Со ова, 

биоразградливиот отпад ќе се преработува во компост кој е применлив во 

земјоделието и овоштарството. 
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  На истата локација планирано е долгорочно  да  се изградат  и повеќе содржини 

како одгледување на ран зеленчук и цвеќарство, а ќе се користи енергијата од се 

што неможе да се рециклира.  По ова,  предвидено е  да се гради  фабрика од помал 

обем за рециклирање на хартија и инсталација  за рециклирање на  отпад од 

градежни материјали, каде предвидено е  да се  прават  разноразни преработки од 

овој градежно рециклирачки материјал,  применлив  повторно во нискоградба. Со  

вака поставениот модел за преарботка на комуналниот отпад, Прилеп,  ќе биде 

пример,  со што во целост ќе се испочитува законската регулатива и препораките 

од ЕУ во делот на управувањето со отпадот и заштитата на животната средина. 

Воедно со овој модел на управување со отпад ќе се избегнат скапите технологии за 

согорување на отпад кои не се применливи , ниту препорачливи од ЕУ. 

Моментално Хрватска има проблем со веќе поставените Инсталации кои во голем 

дел се донирани од ЕУ, но неможат да добијат употребна дозвола за работа , токму 

заради непочитување на воведениот принцип ОТПАДОТ ДА СЕ СЕЛЕКТИРА И 

ПОВТОРНО ДА СЕ ВРАТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО , А НЕ ДА СЕ СОГОРУВА  

ИЛИ ПРЕРАБОТУВА БЕЗ ДА БИДАТ ИЗДВОЕНИ ОТПАДНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ 

КОИ  ИМААТ ПОВТОРНА УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ. 

 

 

3.  Набавка на дополнителни количини на канти за домакинства за 

селекција на отпад- 9 .000.000,оо ден 
Рок за реализација -  2017 – 2019год. Средствата ќе се обезбедат од редовната 

наплата на сметка и дел од продажбата на селектираниот отпаден материјал   
  3.1.Јавното комунално претпријатие ,, Комуналец,, за 2017, 2018 и 2019 година 

во зависност од инвестициите планира  да  набави уште 9 илјади канти  за 

примарна селекција во домакинстватва или, по околу 3.000.000, оо ден. 

годишна  инвестиција  

          Од 2011 до 2016 год набавени и поставени во домаќинствата се 15.460 

илјади корпи за отпадоци, во вредност од околу 18. 500.000,оо ден. Или во  

изминатата 2016 година се набавени 2.880 канти во жолта и зелена боја со 

инвестиција од 2.520.000,оо ден. Со оваа дополнителна инвестиција во целост ќе 

се затвори и финасиски и оперативно примарната селекција на отпад.  

 

 
     

 

 

 

4.  Подземни контејнери за селекција на отпад 3.500,000,оо ден  
рок за реализација 2018 -2021 год. 
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Инвестицијата ќе се реализира доколку се обезбедат средства од ЕУ фондови  

4.1.   Подготовка на терен, ископ, армирање, циментирање и изработка на плато -   

          1.000.000 , оо ден 

4.2.  Набавка и вградување на подземни контејнери 9 пункта со 3 контејнери и 1 

пункт со 9  контејнери,  или вкупно 36 контејнери - 2.500.000, оо ден . 

       Подземните контејнери ќе го опфатат централното градско подрачје: 1 пункт 

со 9 контејнери до Градски пазар, и 9 пункта со 3 контејнери локации: Нова катна 

гаража, пред пошта, старо хотел Скопје,  тринасетокатница, 2 пункта  Булевар Гоце 

Делчев, 1 пункт  Трговски центар,  1 пункт згради Табаана, 1 пункт автобуска- 

катна гаража. Контејнерите ќе бидат наменети за биразградлив отпад и сите видови 

пластика и Пет амбалажа, картон , најлон  и отпад од пакување. 

 

 
 Планирање на  потреби  од изградба на санитарна депонија со мал обем  

 

Моментално ЈКП,, Комуналец,,-Прилеп,  работи на сопствени анализи за изградба 

на санитарна депонија од помал обем, доколку се случи да не профункционира 

Регионална депонија за брзо време. Истата, е со површинско депонирање и со 

капацитет  предвиден за остатокот  од  нерециклирачки отпад, ако се знае дека  

годишно во Прилеп вкупниот  отпад е 30 илјади тони . 

 

Овие инвестициски програми-линии ќе се работат етапно, а во зависност од 

финасиските можности и средства, инвестициите ќе продолжат до целосно 

затворање на системот за селкција на сите видови рециклирачки материјали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ  ОД   СМЕТКИ  ЗА  ПОДИГАЊЕ 

НА  СМЕТ - 2017 г.   
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 1.Домаќинства - кров   2.417.236 м2 х 12м.х1,8  ден./м2 =   52.212.298,00 ден. 

        - двор   1 .801.522 м2 х 12м.х0,34 ден./м2 =    7.350.210,00 ден. 

 

 

 

 2. Фирми         - кров       477.180 м2 х 12м.х3,16  ден./м2 =  18.094.666,00 ден. 

     - двор       649.636 м2 х 12м.х1,16 ден./м2 =     9.042.933,00 ден. 

 

 

 

 3.Училишта    - кров      74.705 м2   х  12м.х1,84  ден./м2 =  1.649.486,00 ден. 

     - двор       96.224 м2   х  12м.х1,00 ден./м2   = 1.154.688,00 ден. 

 

 

 4.Дуќани         - кров       25.641 м2   х  12м.х 3,16  ден./м2 =     972.307,00 ден. 

     - двор         1.871 м2   х  12м.х 1,16  ден./м2   =      26.044,00 ден. 

             _________________ 

         

                           ВКУПНО: 90.502.632,00 

ден 
 

 

 

 

 

М.П 

                                  ЈКП,, Комуналец,,-Прилеп 

Септември 2017  

      Прилеп                 Директор 

                                                                                           _______________________ 

                                                                                       Дипл.град.инг. Златко Ристески 

 

 

 

 

 

           

 

 


