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1. ВОВЕД 
Врз основа на обврските поставени во глава Х од Законот за животна средина („Службен весник 
на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 
44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) отпочната е постапка за  стратегиска оцена на животната средина 
(СОЖС) за планскиот документ - спроведување на постапка за оцена на влијанието од планскиот 
документ -  Регионален план за управување со отпад за Скопски регион. Согласно обврските, 
органот надлежен за изработка на планскиот документ, Меѓуопштинскиот одбор за управување 
со отпад на Скопски плански регион донесе Одлука за спроведување на стратегиска оцена на 
животната средина за предметниот плански документ.  

Планскиот документ е подготвен во рамките на  проектот „Подготовка на потребни документи 
за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во 
Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион“, финансиран преку Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА), Мерка 3.2 на „Оперативната програма за Регионален Развој 2007 
– 2013“ - Воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со 
отпад. Главната цел на проектот е да постигне интегриран и финансиски самоодржлив систем 
за управување со отпад во четирите региони преку подготовка на потребните документи со цел 
воспоставување на системот.  
 
Регионалниот план за управување со отпад (РПУО) за Скопскиот регион е стратешки документ 
кој се изработува врз основа на европското и националното законодавство за отпад и 
Стратегијата за управување со отпад, плановите кои постојат за управување со отпад и со 
посебните текови на отпадот, како и врз основа на анализите и оцената на моменталната 
состојба со постапувањето со отпад во Скопскиот регион. Планот е во согласност со Стратегијата 
за управување со отпад на Република Македонија за период од 2008 – 2020, Националниот план 
за управување со отпад на Република Македонија за период од 2009 – 2015 и Законот за 
управување со отпадот („Службен Весник на РМ“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 
124/10, 51/11, 123/12, 147/12, 163/13, 156/15 и 63/16). Исто така, планот ги зема  предвид и 
другите клучни параметри кои влијаат на регионалното планирање односно: количините на 
отпад и компостирањето, географското потекло на отпадот и моменталната состојба во врска со 
собирање и третман на отпадот, вклучувајќи го надоместокот и достапноста на услугата.  

РПУО за Скопскиот регион се изработува со цел регулирање и усогласување на заедничките 
цели за управување со отпадот на регионално ниво односно интегрирано планирање на 
управувањето со отпад.  

Целта на СОЖС е да помогне да се разбере развојниот контекст врз основа на кој планот бил 
оценет, соодветно да ги идентификува проблемите и потенцијалите, да ги потенцира клучните 
трендови и да ги оцени можностите од аспект на животна средина и оддржливоста со кои ќе се 
постигнат стратешките цели.  

РПУО се подготвува за потребите на Скопскиот регион кој ги опфаќа општините: Град Скопје со 
општините во град Скопје - Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, 
Центар, Чаир, Сарај и Шуто Оризари, потоа Илинден, Зелениково, Арачиново, Петровец, 
Сопиште, Студеничани и Чучер Сандево.   

Од страна на Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад во Скопски регион беа доставени 
печатена и електронска верзија од нацрт Регионалниот план за управување со отпад и нацрт 
Извештај за стратегиска оцена за животната средина до Министерството за животна средина и 
просторно планирање се со цел да се добие мислење по содржината и обемот на Извештајот за 
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стратегиска оцена за животна средина. Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена за животната 
средина дополнително беше достапна и во Центарот за развој на Скопски регион и општините 
кои спаѓаат во него, како и на интернет страните на општините и Центарот за развој на Скопски 
регион.  

Во согласност со член 69 став 3 од Законот за животна средина („Службен Весник на Република 
Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 44/15 , 
129/15, 192/15 и 39/16) Нацрт Регионалниот план за управување со отпад заедно со Нацрт 
Извештајот за Стратегиска оцена за животната средина беа достапни на јавен увид во период од 
30 дена започнувајќи од 13.01.2017 до 12.02.2017 година.  

Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад на Скопскиот регион, како орган надлежен за 
изработка на РПУО, подготви Извештај од консултации со јавноста согласно член 61 и член 65 
од Законот за животна средина („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 44/15 , 129/15, 192/15 и 39/16) како и 
Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти како и планови и 
програми од областа на животната средина („Службен Весник на Република Македонија” бр. 
147/08 и 45/11). 

За времетраење на јавниот увид, Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад на Скопскиот 
регион, организираше јавни расправи за планските документи. Сите засегнати страни беа 
информирани и поканети на јавната расправа со објава во електронски и печатени медиуми 
како и со официјални покани. Беа организирани три јавни расправи по критериумот најдостапно 
место за засегнатата јавност. 

2. ЈАВНА РАСПРАВА 
Во Скопскиот регион беа организирани три јавни расправи. На јавната расправа беа 
презентирани главните наоди и заклучоци од процесот на подготовка на нацрт извештајот, 
предложените мерки и алтернативи од страна на консултантскиот тим ангажиран на негова 
изработка. Со цел да се обезбеди поголема вклученост на јавноста, истите се организираа во 
повеќе општини, според редоследот даден во следната табела: 

Место на 
одржување 

Дата и време на 
одржување 

Место на одржување  Општини учеснички 

Скопски Саем 
(Гази Баба) 

01/02/2017, среда 
 почеток 12:00 часот 

Скопски саем 
ул. Беласица бр. 2, 
Скопје 

Град Скопје, Бутел, 
Арачиново, Илинден, 
Петровец, Гази Баба, 
Шуто Оризари 

Карпош 02/02/2017, четврток 
почеток 12:00 часот 

Општина Карпош, 
ул.Радика бр.9 
Скопје 

Чучер Сандево, Ѓорче 
Петров, Сарај, Центар, 
Чаир, Карпош 

Кисела Вода 03/02/2017, петок 
 почеток 12:00 часот 

Општина Кисела Вода, 
ул. Петар Дељан бр.17 
Скопје 

Аеродром, 
Студеничани, 
Зелениково, Сопиште, 
Кисела Вода 

 

Регионалниот план за управување со отпад за Скопски регион на Скопски саем беше 
презентиран од страна на г. Христос Цомпанидис, тим лидер на проектот. Регионалниот план за 
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управување со отпад во Општините Карпош и Кисела Вода беше презентиран од страна на   г-ѓа 
Ирена Апостолова институционален експерт од Енвироплан. Извештајот за стратегиска оцена на 
животната средина беше презентиран од страна на г-ѓа Фана Христовска и г-ца Кристина 
Петровска, консултанти од Адвисент. По завршување на презентациите беше отворена 
дискусија со присутната јавност. 

На Скопски саем коментарите и забелешките од присутните на јавната расправа се однесуваа 
на: 

 Бројот на население во урбаните области во Гази Баба 
 Ангажманот на индивидуалните собирачи и нивно вклучување/невклучување во 

процесот на регионално управување со отпадот во Скопскиот регион 
 Видот на дозволи кои треба да се издаваат за идните постројки и станици за управување 

со отпад. 

Во Општина Карпош, дел од коментарите беа општи и се однесуваа на: 

 Начинот на одржување и обезбедување на оперативноста на системот 
 Воведување на мерки за енергетска ефикасност во сите системи кои се презентирани во 

преферираното сценарио за управување со отпад во Скопскиот регион 
 

Во Општина Кисела Вода коментарите се однесуваат на: 

 Спроведување на систем за домашно компостирање 

 Видовите отпад вклучени во РПУО. 

Од одржаните јавни расправи изготвени се и Записници кои се дел од овој Извештај. Во прилог 
на записникот се приложени и листите на учесници. 

3. КОНСУЛТАЦИИ СО ЗАСЕГНАТИ ОРГАНИ 
Со одлуката за спроведување на постапка за стратегиска оцена на животната средина донесена 
од страна на Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад во Скопски регион со бр. 0802-
23/15 од 28.07.2016, беа дефинирани засегнатите страни од спроведување на планскиот 
документ и тоа: Министерство за животна средина и просторно планирање, Град Скопје со 
општините во град Скопје (Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, 
Центар, Чаир, Сарај и Шуто Оризари), Илинден, Зелениково, Арачиново, Петровец, Сопиште, 
Студеничани и Чучер Сандево, Јавните комунални претпријатија и невладиниот сектор во 
општините, Министерство за здравство, Институт за јавно здравје како и Министерство за 
локална самоуправа. Дописите до овие институции односно поканите за јавен увид и јавна 
расправа се приложени во Прилог 1 од овој Извештај.  

Од страна на засегнатите страни за време на периодот на јавен увид беа доставени забелешки 
од Општина Центар и Општина Чучер Сандево. Забелешките беа генерални и општи и се 
однесуваа на бројот на население во руралните области како и корелација на плански и 
стратешки документи кои се воведени во општините а се во корелација со РПУО. Од страна на 
Министерството за животна средина и просторно планирање како и од  Министерство за 
здравство, Институт за јавно здравје и Министерство за локална самоуправа добиени се 
позитивни мислења за активноста односно спроведување на интегриран и самоодржлив систем 
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за управување со отпад.. Во Прилог 2 од овој Извештај дадени се мислењата од засегнатите 
страни. 

4. КОНСУЛТАЦИИ СО ПОШИРОКА ЈАВНОСТ 
Во периодот предвиден за јавен увид во врска со Нацрт Регионалниот план за управување со 
отпад за Скопскиот регион и Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина, од 
13.01.2017 до 12.02.2017 не се доставени забелешки по изработените документи до надлежните 
канцеларии. 

5. ЗАКЛУЧОК 
Со Одлуката за спроведување на стратегиска оцена на животната средина за предметниот 
плански документ од страна на Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад во Скопски 
регион, се отпочна со подготовка на Извештај за стратегиска оцена на животната средина. 
Согласно националното законодавство, јавноста односно засегнатите страни преку електронски 
и печатени медиуми беа информирани за активностите. Нацрт Регионалниот план за 
управување со отпад и Нацрт Извештајот за стратегиска оцена за животна средина во печатена 
и електронска форма беа доставени на јавен увид до сите засегнати страни и пошироката 
јавност.  

Со спроведувањето на јавната расправа, а и со добиените мислења од страна на засегнатите 
страни може да се заклучи дека засегнатите страни и пошироката јавност се согласува со 
содржината на Регионалниот план за управување со отпад и Извештајот за стратегиска оцена на 
животна средина. 

 

Со почит, 

 

Меѓуопштински одбор за управување со  

отпад во Скопски регион 

                                                                                                         Претседател, 

         Коце Трајановски 

 

____________________________ 

 

Раководител на Центар за развој  

на Скопски регион 

Розета Арсовска 

 

___________________________ 
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ПРИЛОГ 2 - Мислења од засегнати страни 
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ПРИЛОГ 3 - Записници од јавни расправи 
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ЗАПИСНИК 

од 

Јавна расправа за Нацрт Регионалниот план за управување со отпад и Нацрт 

Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Скопски регион 

Предмет: Записник од Јавна расправа за Нацрт Регионалниот план за управување со отпад и 
Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Скопски регион 

Датум: 01.02.2017 

Време: 12:00 h – 16:15 h 

Локација: Скопски саем Ул. Беласица бр. 2 
Скопје 

Присутни: - Ивица Тодоровски, инж. Животна средина, Општина Бутел 
- Весна Амбаркова, научен соработник, Стоматолошки факултет, УКИМ, Скопје 
- Гоце Ѓоргиев, советник, Град Скопје 
- Саша Максимовски, советник, Град Скопје 
- Нико Дулевски, советник, Општина Чаир 
- Јованче Цветановски, виш соработник, Општина Карпош 
- Бојан Батинич, Технички факултет, Нови Сад Србија 
- Кирил Петрушевски, советник за комунална хигиена, Град Скопје 
- George C. Litas, ENVIROPLAN S.A. 

- Christos Tsompanidis, ENVIROPLAN S.A. 

- Дијана Ж. Велјановска, раководител Дрисла – Скопје ДОО 
- Софија Зафирова, помошник соработник за унапредување на животната 

средина, Општина Аеродром 
- Злата Лаова, раководител на сектор, ЈП Комунална Хигиена, Скопје 
- Емилија Владимирова, соработник во централно планирање, ЈП Комунална 

Хигиена, Скопје 
- Убавка Шкакорова, овластен инспектор за животна средина и комунални 

работи, Општина Чучер Сандево 
- Моника Додева, урбано планирање, Општина Зелениково 
- Арсовска Розета, раководител, Центар за развој на Скопски плански регион 
- Graham Byrne, RTA, Nico 

- Wavell Moare, STE, Nico 

- John Mc Kinney, STE, Nico 

- Татјана Тодоровска, проектен директор, Ептиса 
- Виктор Христов 

- Цена Видановска, советник за заштита на животна средина, Општина Центар 
- Аднан Ајрула, советник за животна средина, Општина Гази Баба 
- Славица Давидовска, инспектор, Општина Илинден 
- Сашо Саздовски, директор, ЈКП Илинден 
- Весна Николовска, советник за животна средина, Општина Центар 
- Маргарита Качуркова, советник за животна средина, Општина Центар 
- Зијан Бајрани, управител со отпад, ЈП Комунална Хигиена Скопје 
- Миле Атанасовски, раководител на одделение за собирање и третман на 

отпад, ЈКП Илинден 
- Андрејчо Гроздановски, диркетор, ЈКП Петровец 
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- Ирина Тросјанец, советник за административно технички работи, Центар за 
развој на Скопски плански регион 

- Ива Апостолска, програмски менаџер, Асоцијација за чиста животна средина 
Ајде Македонија 

- Димовски Јованче, директор, ЈКП Зелениково 
- Јадранка Иванова, раководител на сектор за ЕУ/ИПА, МЖСПП 
- Бранкица Андоновска, управител со отпад, Дрисла Скопје ДОО 
- Антонио Стојановски, советник за животна средина, Дрисла Скопје ДОО 
- Цветанка Андреевска, соработник во оддел за животна средина, општина 

Кисела Вода 
- Дејан Кржев, заменик раководител на сектор, Општина Кисела Вода 
- Анета Китевска, консултант, Адвисент 
- Фана Христовска, консултант, Адвисент 
- Милошевска Славица, советник за животна средина, Општина Илинден 
- Викторија Митрикеска, координатор, Центар за развој на Скопски плански 

регион 
- Блаже Јосифовски, Асоцијација за чиста животна средина Ајде Македонија 
- Емилија Атанасовска, советник, МЖСПП 
- Елена Митровска, помлад соработник, МЖСПП 
- Иљаз Муаџери, урбанизам, Општина Студеничани 
- Оливера Стојанова, самостоен референт, Општина Кисела Вода 
- Михајло Коневски, консултант, Еуро-екопак ДОО Скопје 
- Кристина Петровска, инж. за животна средина, Адвисент 
- Александра Д. Аврамовска, инспектор, Општина Гази Баба 
- Игор Макалоски, оперативен менаџер, Пакомак 
- Ангела Џеповска, ENVIROPLAN S.A 

- Ирена Апостолова, ENVIROPLAN S.A 

- Горјан Темелковски, ENVIROPLAN S.A 

- Ана Мазнева Каранфиловска, раководител на сектор за управување со отпад, 
МЖСПП 

- Тодоровски Сашо, раководител, Дрисла ДОО Скопје 
- Соколовски Марко, проектен менаџер, Гоу грин, Скопје 
- Игор Ристовски, раководител Институт за животна средина, градежништво и 

енергетика, Скопје 
- Кристијан Апостолов, ENVIROPLAN S.A 

 

 

Јавната расправа на Скопски саем за општините во Скопски плански регион се спроведе во два 
дела. Првиот дел претставуваше Регионална работилница на која беше презентиран 
Регионалниот план за управување со отпад за Скопскиот регион на кој учествуваа сите општини 
од регионот, додека во вториот дел беше одржана јавна расправа по Нацрт извештајот за 
стратегиска оцена на животна средина за Скопски регион за општините Бутел, Арачиново, 
Илинден, Петровец, Гази Баба, Шуто Оризари и Град Скопје. 

Работилницата ја отвори г-ѓа Иванова, раководител на сектор за ЕУ/ИПА 
координатор/претседател на управниот одбор на проектот која им посака добредојде на сите 
присутни и даде воведен говор за работилницата и јавната расправа. Таа истакна дека целта на 
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регионалната работилница а воедно и на јавната расправа е презентирање на Нацрт 
Регионалниот план за управување со отпад како и нацрт Извештајот за стратегиска оценка за 
животна средина. Воедно, таа ги охрабри присутните да дадат иницијативи, предлози и 
мислења кои би можеле да се вметнат во планските документи. 

Регионалниот план за управување со отпад за Скопски регион беше презентиран од страна на г. 
Цомпанидис, тим лидер на проектот. На почеток г. Цомпанидис  даде краток преглед на целите 
на проектот како и преглед на спроведените активности при подготовка на планските 
документи.  

Г. Цомпанидис истакна дека во рамките на проектот најпрво се започна со мерење на 
количините на отпад во секоја општина од Скопски плански регион. Потоа следеше 
дистрибуција на прашалници до Јавните комунални претпријатија и општините кои се 
однесуваа на создадени количини на отпад како и неговиот морфолошки состав. Исто така беше 
спроведено и истражување за идентификација на постојните општински и диви депонии.  

Во рамките на првата фаза од проектот беше изработен Извештај за оцена каде се изврши 
анализа за моменталната состојба со отпадот во регионот.  

Во главниот дел г. Цомпанидис ја презентираше содржината на Нацрт Регионалниот план за 
управување со отпад за Скопски регион. Главната цел на Регионалниот план е да се усогласат 
целите на планот со националните законодавни барања. Потоа се премина на разработување 
на предложените 3 сценарија. Сите сценарија беа презентирани во детали но посебен акцент се 
стави на преферираното сценарио за Скопски регион а тоа е  сценариото 2. Согласно 
сценариото, системот за управување со отпад вклучува: 

 Одделно собирање на рециклибилните материјали како и фракции од дрвена амбалажа 
во собирни места; 

 Одделно собирање на опасните материјали во комуналниот отпад; 
 Одделно собирање на други фракции отпад односно други посебни текови на отпадот 

(отпадни гуми), отпад од електрична и електронска опрема и отпад од градење и 
рушење; 

 Акции за домашно компостирање; 
 Одделно собирање на градинарскиот отпад кој ќе се пренасочи кон процесот на 

компостирање во бразди со што ќе се произведе високо квалитетен компост; 
 Корпа за рециклибилен отпад кој ќе се пренасочи кон инсталацијата за преработка на 

рециклибилни материјали (стакло, хартија, пластика, метал); 
 Корпа со остатоците од отпадот ќе биде пренасочена кон процесот односно постројката 

за механичко – биолошки третман со биосушење. Рециклибилните материјали и 
цврстото гориво добиено од отпад ќе се преработат од механичкиот третман на 
остатоците од кантата за остатоци;  

 Депонија каде ќе ги прифаќа остатоците. 
 

Беше објаснет начинот на кој е избрано преферираното сценарио и зошто истото е најсоодветно 
за Скопски регион. На крај презентацијата за Регионалниот план за управување со отпад заврши 
со претставување на Акцискиот план за период од 2018 – 2046 година. 

По завршување на презентацијата за Регионалниот план за управување со отпад за Скопски 
регион се отвори дискусија со цел да се слушне мислењето и коментарите на присутните во 
врска со содржината на планскиот документ. 
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Дискусијата ја отвори г. Макаловски од Пакомак кој постави прашање за процентуалното 

учество на отпадот од пакување во структурата на целокупниот отпад што се создава на 

територија на Скопски плански регион. Одговор даде г. Цомпанидис кој истакна дека овој отпад 

учествува со 39,45% во целокупното количество на создаден отпад во Скопски регион. 

Г. Ајрула од Општина Гази Баба даде коментар односно забелешка во врска со вкупниот број на 

население кое живее во Општина Гази Баба односно односот на урбано и рурално население. 

Од негова страна беше нагласено дека според негово сознание реалната слика не соодветствува 

со наведеното во планскиот документ и посочи дека е потребно да се изврши дополнителна 

проверка. Тој посочи дека моменталната состојба со бројот на население во Општина Гази Баба 

е таков што процентуално руралниот дел е доста поголем од бројките кои се дадени во РПУО. 

Во општината Гази Баба има дури 17 населени места кои се во руралниот дел. Г. Цомпанидис 

одговори дека сите податоци се земени од Државниот Завод за Статистика на Република 

Македонија, но доколку општината располага со попрецизни податоци да ги сподели до 

проектниот тим.  

Г. Јосифовски од Асоцијацијата „Ајде Македонија“ постави неколку прашања кои се однесуваа 
на тоа дали индивидуалните собирачи ќе бидат вклучени во целиот процес на регионално 
управување односно во делот на собирање на отпадот. Второто прашање се однесуваше на тоа 
дали граѓаните ќе се финансираат за да ги спроведат акциите за домашно компостирање и кои 
мерки ги предлага планот за намалување на отпадот. Г. Цомпанидис истакна дека со овој 
плански документ не се вклучени индивидуалните собирачи бидејќи е потребно да се пријават 
како правни лица а за тоа не покажуваат интерес. Канти за компостирање ќе се обезбедат само 
за индивидуалните домаќинства од руралните области. Мерките за намалување на 
количеството на отпад ќе се реализираат преку акциите и кампањите за подигање на јавната 
свест. Град Скопје создава најголем % на отпад во целата територија на Република Македонија 
а најмал во Европа, со оглед на тоа нереално е да се спроведе мерката нулта отпад. 

Дискусијата продолжи со г-ца Апостолска од Асоцијацијата „Ајде Македонија“ која беше 
заинтересирана дали е предвидено горење односно дали ќе се поставува нов инцинератор со 
оглед дека веќе постоечкиот во депонија Дрисла е застарен односно не е во функција. 
Инцинерацијата односно горењето на отпад не е предвидено ниту во едно од предложените 
сценарија беше истакнато од г. Цомпанидис. За другите плански региони беше предвидена 
инцинерација во едно од предложените сценарија но методот е доста скап и не се зема 
предвид. Инцинерацијата не е предвидена бидејќи од процесите на третман на отпадот ќе се 
добие цврсто гориво добиено од отпад. Согласно дозволата на депонија Дрисла предвиден е 
нов инцинератор кој ќе го гори само медицинскиот отпад. На ова г-ѓа Иванова истакна дека со 
самата примена на инцинератор се зголемува цената на отпадот дури за 4 пати а тоа нашите 
граѓани не може да си го дозволат.  

По завршување на дискусијата за Регионалниот план, се пристапи кон презентирање на  
Извештајот за стратегиска оцена за животна средина. Извештајот беше презентиран од страна 
на г-ѓа Христовска,  консултант – Адвисент, Скопје. 

Во презентацијата беа опфатени сите точки од содржината согласно Уредбата за содржината на 
извештајот за стратегиската оцена на животната средина (Службен весник на РМ бр. 153/07). 
Беа презентирани целите и задачите на СОЖС, правната рамка согласно која се регулира целата 
постапка за СОЖС и како истата е интегрирана во подготовката на Регионалниот план за 
управување со отпад. Г-ѓа Христовска истакна дека главната цел на процесот на стратегиска 
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оцена е да се обезбедат информации за можните значителни влијанија врз животната средина 
кои би можеле да настанат со самата имплементација на Планот во фаза на планирање.   

Се даде преглед на методологијата вклучувајќи го и обемот на СОЖС и учеството на јавноста. 
Беше истакнато дека од особено значење во овој дел е учеството на јавноста со што ќе се земе 
предвид секое мислење на граѓаните и засегнатите страни и истите ќе бидат инкорпорирани во 
Извештајот за консултации со јавноста, но и во Извештајот за стратегиска оцена на животната 
средина. Дополнително беа истакнати значајните карактеристики на животната средина во 
подрачјата кои значително би биле засегнати и каква би била состојбата без имплементација на 
планот. 

Беа презентирани кои се областите од посебно значење за животната средина од аспект на 
заштита на дивите птици и хабитати како и главните цели на СОЖС утврдени на национално и 
меѓународно ниво.  

Со оглед на тоа дека во првиот дел односно на Регионалната работилница беа презентирани 
понудените алтернативи, во овој дел се пристапи кон презентација на можните влијанија врз 
животната средина, идентификуваните мерки врз основа на дефинираните влијанија како и 
мониторинг планот кој треба да се спроведе со цел намалување или ублажување на можните 
влијанија.  

Исто така беше презентирана и споредбата на постојниот систем за управување со отпад во 

Скопскиот регион односно сценариото „да не се прави ништо“ со предложените сценарија како 

и влијанијата кои би се појавиле во двата случаи од аспект на: подобрување на човековото 

здравје, унапредување на квалитетот на воздухот и намалување на емисиите на стакленички 

гасови, подобрување на квалитетот на водата, подобрување на квалитетот на почвата, заштита 

и унапредување на биодиверзитетот, заштита и унапредување на материјалните добра, заштита 

и унапредување на културното и природното наследство и зачувување на карактеристиките на 

пределот. Беше извршена идентификација на потенцијалните позитивни и негативни влијанија 

во однос на времетраењето, големината и географското потекло како и потенцијалот за појава 

на влијанијата: директни, индиректни (секундарни), кумулативни и синергистички.  

Врз основа на секое идентификувано влијание, беше дефинирана и соодветна мерка за 

намалување или ублажување на влијанијата.  Истакнато беше значењето на предложените 

мерки како и нивно спроведување. По извршена детална анализа на влијанијата на техничко 

ниво од вкупниот обем на планот, а во рамките на ОВЖС студија, дополнителни мерки ќе бидат 

идентификувани. Овие мерки очекувано е да бидат конкретни и да се однесуваат на секоја 

активност поединечно. Истите треба да бидат земени предвид во проектната/техничката 

документација за изградба на постројките за преработка на отпад, како и за поставувањето на 

претоварните станици. Презентацијата за јавната расправа се финализира со давање препораки 

со цел имплементацијата на предложеното сценарио да се спроведе согласно барањата за 

животната средина дефинирани на национално ниво со законската легислатива. Од страна на г-

ѓа Христовска беше истакнато дека е неопходно да се отпочне со: 

 Воспоставување на ефикасни и ефективни институционални капацитети на локално и 
регионално ниво за имплементација на системот за интегрирано управување со 
отпадот; 
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 Промовирање на преферираното сценарио во јавноста и поголема свест за позитивното 
влијание од идниот систем за управување со отпадот; 

 Овозможување консултации со јавноста во идните процеси (оцена на влијанието врз 
животната средина и интегрирано спречување и контрола на загадувањето); 

 Кога ќе се предлагаат можни локации за инсталациите за управување со отпадот 
(претоварни станици) да се избегнуваат заштитени подрачја, културни и туристички 
подрачја, резиденцијални подрачја, соодветна оддалеченост од површински и 
подземни водни ресурси, максимално намалување на влијанијата од транспортот со 
користење на алтернативен транспорт; 

 Зајакнување на соработката и координацијата помеѓу сите засегнати страни. 

По завршување на презентацијата на Извештајот за стратегиска оцена за животна средина се 

отвори дискусија во која на присутните им се даде можност да го искажат своето мислење околу 

планските документи и да дадат свои забелешки и коментари околу содржината на истите. 

Г-ѓа Аврамовска инспектор од општина Гази Баба беше заинтересирана за видот на дозволи кои 

ќе се издаваат а се однесуваат на претоварните станиците. Прашањето се однесуваше на тоа кој 

ќе биде надлежен за издавање на дозволите. Г-ѓа Аврамовска ја потенцираше загриженоста за 

социјалниот аспект односно дека неформалните собирачи не придонесуваат во голема мера за 

собирање на отпадот, бидејќи општина Гази Баба се соочува со проблем со индивидуалните 

собирачи на отпад. Неформалните собирачи отпадот го депонираат на приватни имоти со што 

влијаат врз загадувањето на истите. Г-ѓа Ана Мазнева Каранфиловска истакна дека Законот за 

управување со отпад не може да го регулира делот за неформалните собирачи на отпад, но дека 

не смее да се испушти фактот дека поголемиот дел од собраниот отпад доаѓа од неформалните 

собирачи. Во врска со дозволите беше истакнато дека за претоварните станици ќе биде 

потребно да се изработи Елаборат за заштита на животна средина и истите ќе добијат дозвола 

за постапување со отпад но дека нема да има дозволи за складирање/третман на отпад. Ваквата 

одговорност ќе биде во надлежност на МЖСПП а во согласност со ДУП. 

Г. Јосифовски од Асоцијацијата „Ајде Македонија“ истакна дека вклучувањето на неформалните 

собирачи е проблем и доколку се направат пресметки ќе се увиде дека нивните услуги се дупло 

поевтини за разлика од ЈКП. Со самото нивно вклучување ќе се подобри социјалниот, 

еколошкиот и економскиот аспект во регионот. Од страна на г. Јосифовски беше поставено 

прашањето дали концесионерот кој ја зема депонија Дрисла ќе менаџира со неа односно ќе ги 

спроведува пропишаните мерки особено регулирање на испуштање на исцедокот од депонијата 

Дрисла. Г-ѓа Каранфиловска со информација од менаџментот на депонија Дрисла укажа дека 

исцедокот веќе се собира од телото на депонијата и се враќа назад што значи дека  нема 

отпадни води кои ги загадуваат подземните води и дека оваа  активност е веќе опфатена во 

дозволата за усогласување со оперативен план. Единствено што не е реализирано согласно 

планот е секундарната селекција и не е извршено решавање на депонискиот гас односно негово 

зафаќање и искористување.  

Бидејќи немаше дополнителни забелешки од страна на присутните по завршувањето на 

презентациите за Нацрт Регионален план за управување со отпад и Нацрт Извештај за 

стратегиска оцена за животна средина за Скопски регион г-ѓа Христовска им се заблагодари на 

сите присутни на регионалната работилница и на јавната расправа. Уште еднаш на присутните 

им се истакна дека јавниот увид за ПД и Извештајот се уште трае и дека секој може своите 
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коментари и забелешки да ги достави во електронска или писмена форма. На крај беше 

истакнато дека од сите јавни расправи ќе се изготват записници и Извештаи од консултации со 

јавноста кои ќе бидат проследени до Министерството за животна средина и просторно 

планирање. Во истите ќе бидат вклучени сите мислења од засегнатата јавност кои до 

надлежните канцеларии ќе стасаат во утврдениот рок за јавен увид. 

Прилози: 

Прилог 1: Агенда за јавна расправа     

Прилог 2: Листа на учесници 
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Прилог 1 

Агенда за јавна расправа 
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Прилог 2 

Листа на учесници 
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ЗАПИСНИК 

од 

Јавна расправа за Нацрт Регионалниот план за управување со отпад и Нацрт 

Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Скопски регион 

Предмет: Записник од Јавна расправа за Нацрт Регионалниот план за управување со отпад и 
Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Скопски регион 

Датум: 02.02.2017 

Време: 12:00 h – 14:45 h 

Локација: ул. Радика бр. 9 
Скопје 

Присутни: - Линдита Абдулаки, преведувач 
- Нехат Фазлиу, комунален инспектор, Општина Сарај 
- Александар Јаневски, Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Гордана Максимовска, советник и овластен инспектор за животна средина, 

Општина Карпош 
- Антонио Паунов, советник и овластен инспектор за животна средина, Општина 

Ѓорче Петров  
- Ирена Апостолова, ENVIROPLAN S.A. 

- Кристина Петровска, инж. за животна средина, Адвисент 
- Цена Виданоска, советник за заштита на животна средина 
- Анета Китевска, консултант, Адвисент 
- Весна Николовска, Општина Центар 
- Маргарита Качуркова, Општина Центар 
- Горјан Темелковски, животна средина, ENVIROPLAN S.A. 
- Кристијан Алексов, животна средина, ENVIROPLAN S.A. 

- Марија Мојсовска, животна средина, Општина Карпош 

- Мартина Блинкова, животна средина, ИЕГЕ 
- Јован Цветановски, животна средина, Општина Карпош 
- Арсовска Розета, раководител на Центар за развој на Скопски плански регион 

 

Јавната расправа во Општина Карпош се спроведе во три дела. Првиот дел претставуваше 
презентација за Регионалниот план за управување со отпад, вториот дел презентација на Нацрт 
Извештајот за СОЖС и третиот дел дискусија. Јавната расправа ја отвори г-ѓа Апостолова, 
институционален експерт на проектот. Таа ги поздрави присутните и даде краток преглед на 
проектот, целите на проектот, управувањето со отпадот во регионот и преглед на активностите 
спроведени при подготовка на планските документи. Исто така истакна дека  целта на оваа јавна 
расправа е да се презентира Нацрт Регионалниот план за управување со отпад како и нацрт 
Извештај за стратегиска оценка за животна средина.  

Г-ѓа Апостолова истакна дека во првата фаза на проектот беше изработен Извештај за оцена каде 
се изврши анализа на моменталната состојба со отпадот во регионот преку мерење на 
количините на отпад во секоја општина од Скопскиот плански регион. Потоа следеше фаза на 
дистрибуција на прашалници до Јавните комунални претпријатија и општините кои се 
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однесуваа на создадени количини на отпад како и неговиот морфолошки состав. Исто така беше 
спроведено и истражување за идентификација на постоечките општински и диви депонии.  

Потоа,  г-ѓа Апостолова ја презентираше главната содржина на Нацрт Регионалниот план за 
управување со отпад при што истакна дека главната цел на Регионалниот план за управување 
со отпад е да се усогласат целите на планот со националните законодавни барања. Во детали 
беа презентирани предложените 3 сценарија со посебен акцент на преферираното сценарио за 
Скопскиот регион а тоа е сценариото 2. Согласно ова сценарио, системот за управување со отпад 
вклучува: 

 Одделно собирање на рециклибилните материјали како и фракции од дрвена амбалажа 
во собирните места; 

 Одделно собирање на опасните материјали присутни во комуналниот отпад; 
 Одделно собирање на други фракции отпад односно посебни текови на отпадот 

(отпадни гуми), отпад од електрична и електронска опрема и отпад од градење и 
рушење; 

 Акции за домашно компостирање; 
 Одделно собирање на градинарскиот отпад кој ќе се пренасочи кон процесот на 

компостирање во бразди со што ќе се произведе високо квалитетен компост; 
 Корпа за рециклибилен отпад кој ќе се пренасочи кон инсталацијата за преработка на 

рециклибилни материјали (стакло, хартија, пластика, метал); 
 Корпа со остатоците од отпадот ќе биде пренасочена кон процесот односно постројката 

за механичко – биолошки третман со биосушење. Рециклибилните материјали и 
цврстото гориво добиено од отпад ќе се преработат од механичкиот третман на 
остатоците од кантата за остатоци;  

 Депонија каде ќе ги прифаќа остатоците. 
 

Беше објаснет начинот како е избрано преферираното сценарио и зошто истото е најсоодветно 
за Скопскиот регион. Презентацијата за Регионалниот план за управување со отпад на Скопскиот 
регион ја заврши со претставување на Акцискиот план за период од 2018 – 2046 година. 

По завршување на презентацијата за Регионалниот план, се пристапи кон презентирање на  
Извештајот за стратегиска оцена за животна средина. Извештајот беше презентиран од страна 
на г-ца Петровска,  консултант – Адвисент, Скопје. 

Во презентацијата беа опфатени сите точки од содржината согласно Уредбата за содржината на 
извештајот за стратегиската оцена на животната средина (Службен весник на РМ бр. 153/07). 
Беа презентирани целите и задачите на СОЖС, правната рамка согласно која се регулира целата 
постапка за СОЖС и како истата е интегрирана во подготовката на Регионалниот план за 
управување со отпад. Г-ца Петровска истакна дека главната цел на процесот на стратегиска 
оцена е да се обезбедат информации за можните значителни влијанија врз животната средина 
кои би можеле да настанат од имплементацијата на Планот во фазата на планирање.   

Се даде преглед на методологијата вклучувајќи го и обемот на СОЖС и учеството на јавноста. 
Беше истакнато дека од особено значење во овој дел е учеството на јавноста со што ќе се земе 
предвид секое мислење на граѓаните и засегнатите страни и истите ќе бидат инкорпорирани во 
Извештајот од консултации со јавноста, но и во Извештајот за стратегиска оцена на животната 
средина. На крај беа истакнати значајните карактеристики на животната средина во подрачјата 
кои значително би биле засегнати и каква би била состојбата без имплементација на планот. 
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Понатаму се продолжи со презентација на значајните карактеристики на животната средина во 
подрачјата кои значително би биле засегнати и каква би била состојбата без имплементација на 
планот. Беа презентирани областите кои се од посебно значење за животната средина од аспект 
на заштита на дивите птици и хабитати како и главните цели на СОЖС утврдени на национално 
и меѓународно ниво.   

Со оглед на тоа дека во првиот дел беа презентирани понудените алтернативи, во овој дел 
веднаш се пристапи кон презентација на можните влијанија врз животната средина, 
идентификуваните мерки врз основа на дефинираните влијанија како и мониторинг планот кој 
треба да се спроведе со цел намалување или ублажување на можните влијанија.  

Исто така беше презентирана и споредбата на постојниот систем за управување со отпад во 

Скопскиот регион односно сценариото „да не се прави ништо“ со предложените сценарија како 

и влијанијата кои би се појавиле во двата случаи од аспект на подобрување на  човековото 

здравје, унапредување на квалитетот на воздухот и намалување на емисиите на стакленички 

гасови, подобрување на квалитетот на водата, подобрување на квалитетот на почвата, заштита 

и унапредување на биодиверзитетот, заштита и унапредување на материјалните добра, заштита 

и унапредување на културното и природното наследство и зачувување на карактеристиките на 

пределот. Беше извршена идентификација на потенцијалните позитивни и негативни влијанија 

во однос на времетраењето, големината и географското потекло како и потенцијалот за појава 

на влијанијата: директни, индиректни (секундарни), кумулативни и синергистички.  

Врз основа на секое идентификувано влијание, беше дефинирана и соодветна мерка за 

намалување или ублажување на влијанијата. Истакнато беше значењето на предложените 

мерки како и нивно спроведување. По извршена детална анализа на влијанијата на техничко 

ниво од вкупниот обем на планот, а во рамките на ОВЖС студија, дополнителни мерки ќе бидат 

идентификувани. Овие мерки очекувано е да бидат конкретни и да се однесуваат на секоја 

активност поединечно. Истите треба да бидат земени предвид во проектната/техничката 

документација за изградба на постројките за преработкана отпад, како и за поставување на 

претоварните станици.  

Презентацијата за јавната расправа се финализира со давање препораки со цел 

имплементацијата на предложеното сценарио да се спроведе согласно барањата за животната 

средина дефинирани на национално ниво со законската легислатива. Од страна на г-ца 

Петровска беше истакнато дека е неопходно да се отпочне со: 

 Воспоставување на ефикасни и ефективни институционални капацитети на локално и 
регионално ниво за имплементација на системот за интегрирано управување со 
отпадот; 

 Промовирање на преферираното сценарио во јавноста и поголема свест за позитивното 
влијание од идниот систем за управување со отпадот; 

 Овозможување консултации со јавноста во идните процеси (оцена на влијанието врз 
животната средина и интегрирано спречување и контрола на загадувањето); 

 Кога ќе се предлагаат можни локации на инсталациите за управување со отпадот 
(претоварни станици) да се земе предвид следното: да се избегнуваат заштитени 
подрачја, културни и туристички подрачја, резиденцијални подрачја, соодветна 
оддалеченост од површински и подземни водни ресурси, максимално намалување на 
влијанијата од транспортот со користење на алтернативен транспорт; 
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 Зајакнување на соработката и координацијата помеѓу сите засегнати страни. 

Откако заврши делот со презентирање на извештајот беше отворена дискусија.  

Г. Цветановски од Општина Карпош истакна дека во РПУО недостасува дел за одржливоста 

односно оперативноста која е клучна за функционирање на системот. Осигурувањето може да 

се постигне и на начин со кој ќе се ангажира осигурителна компанија со што ќе се осигура 

ваквиот процес а финансиските трошоци ќе се делат со осигурителната компанија. Г-ѓа 

Апостолова истакна дека амортизацијата е ставена во Физибилити студијата а по дознавање на 

точните локации за идните постројки ќе се вклучи и делот за осигурување. 

Г. Паунов од Општина Ѓорче Петров праша дали има проектирано колкав ќе биде трошокот за 

одржување на системот. Г-ѓа Ирена одговори дека овие трошоци ќе се анализираат за време на 

спроведувањето на Физибилити студијата. 

Г.Цветановски од Општина Карпош ја истакна потребата за воведување на мерки за енергетска 

ефикасност во самиот систем што е  тренд кој треба да профункционира и кај нас. Да се 

предвидат најдобри достапни техники кои може да бидат дел од РПУО за Скопскиот регион. 

Г-ѓа Блинкова од ИЕГЕ постави прашање во врска со биоразградливиот отпад односно дали ќе 

се  делат домашни компостари на граѓаните. Г-ѓа Апостолова одговори дека компостари ќе има 

но истите се предвидени само за индивидуалните домаќинства во руралните области. 

Дискусијата се затвори со мислењето дадено од г. Паунов од Општина Ѓорче Петров кој посочи 

дека  е крајно време е да се превземат вистински мерки и решенија за проблемот со управување 

со отпадот и дека доколку техничките решенија уште не се финализирани да се земе во предвид 

и енергетската ефикасност на системите. 

Со тоа се исцрпија сите дискусии на оваа јавна расправа при што г-ца Петровска им се 

заблагодари на сите присутни и ги потсети на рокот за јавен увид во кој сите можат да достават 

дополнителни забелешки и коментари по електронски или писмен пат. На крај беше истакнато 

дека од сите јавни расправи ќе се направат записници и Извештаи од консултации со јавноста 

кои ќе бидат проследени до Министерството за животна средина и просторно планирање. Во 

истите ќе бидат вклучени сите мислења од засегнатата јавност кои до надлежните канцеларии 

ќе стасаат во утврдениот рок за јавен увид. 

Прилози: 

Прилог 1: Агенда за јавна расправа     

Прилог 2: Листа на учесници 
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ЗАПИСНИК 

од 

Јавна расправа за Нацрт Регионалниот план за управување со отпад и Нацрт 

Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Скопски регион 

Предмет: Записник од Јавна расправа за Нацрт Регионалниот план за управување со отпад и 
Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Скопски регион 

Датум: 02.11.2016 

Време: 12:00 h – 14:00 h 

Локација: ул. Петар Дељан бр.17 
Скопје  

Присутни: - Кирил Николовски, советник, Општина Кисела Вода 
- Цветанка Андреевска, соработник, Општина Кисела Вода 
- Оливера Стојанова, референт, Општина Кисела Вода 
- Антонио Таневски, овластен инспектор, Општина Кисела Вода 
- Дејан Димитровски, советник, Општина Зелениково 
- Моника Додева, соработник Општина Зелениково 
- Иван Мацановски, инж. соработник, ГИМ 
-  Олгица Мицевска, раководител на ОЕ ЖС, ГЕИНГ 
- Александар Панзов, инж. соработник, ГЕИНГ 
- Софија Зафировска, помошник соработник за унапредување на животната 

средина, Општина Аеродром 
- м-р Магдалена Т. Трпевска, експерт за животна средина, менаџер, Технолаб 
- Валентина Стевановска, инспектор за животна средина, Општина Кисела Вода 
- Билјана Тренчовска, инспектор за животна средина, Општина Кисела Вода 
- Елена Митровска, помлад соработник за ИПА програмирање, МЖСПП 
- Лидија А.Симоновска, соработник техничка имплементација, МЖСПП 
- Арсовска Розета, раководител на Центар за развој на Скопски плански регион 
- Кристина Петровска, инж. за животна средина, Адвисент 
- Анета Китевска, консултант, Адвисент 
- Ирена Апостолова, ENVIROPLAN S.A. 

- Горјан Темелковски, животна средина, ENVIROPLAN S.A. 

 

Јавната расправа во Општина Кисела Вода се спроведе во три дела. Првиот дел претставуваше 
презентација за Регионалниот план за управување со отпад а вториот дел презентација на Нацрт 
Извештајот за СОЖС. Третиот дел беше наменет за дискусија. Јавната расправа ја отвори г-ѓа 
Арсовска, раководител на Центарот за развој на Скопски регион. Таа ги поздрави присутните и 
даде објаснување дека целта на работилницата а воедно и на јавната расправа е презентирање 
на Нацрт Регионалниот план за управување со отпад како и нацрт Извештајот за стратегиска 
оценка за животна средина.  

Регионалниот план за управување со отпад го презентираше г-ѓа Апостолова која даде краток 
преглед на целите на проектот како и преглед на активностите спроведени при подготовка на 
планските документи.  
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Г-ѓа Апостолова истакна дека во рамките на проектот најпрво се започна со мерење на 
количините на отпад во секоја општина од Скопски плански регион. Потоа следеше 
проследување на прашалници до Јавните комунални претпријатија и општините кои се 
однесуваа на создадени количини на отпад како и негов морфолошки состав. Исто така беше 
спроведено и истражување за идентификација на постоечките општински и диви депонии. Во 
рамките на првата фаза од проектот беше изработен и Извештај за оцена каде се изврши 
анализа на моменталната состојба со отпадот во регионот.  

Во вториот дел г-ѓа Апостолова ја презентираше главната содржина на Нацрт Регионалниот план 
за управување со отпад укажувајќи дека главната цел на Регионалниот план е да се усогласат 
целите на планот со барањата на националното законодавство. Потоа се премина на 
разработување на предложените 3 сценарија со посебен акцент на преферираното сценарио за 
Скопски регион а тоа е сценариото 2. Согласно сценариото, системот за управување со отпад 
вклучува: 

 Одделно собирање на рециклибилните материјали како и фракции од дрвена амбалажа 
во собирни места; 

 Одделно собирање на опасните материјали во комуналниот отпад; 
 Одделно собирање на други фракции отпад односно посебните текови на отпадот 

(отпадни гуми), отпад од електрична и електронска опрема и отпад од градење и 
рушење; 

 Акции за домашно компостирање; 
 Одделно собирање на градинарскиот отпад кој ќе се пренасочи кон процесот на 

компостирање во бразди со што ќе се произведе високо квалитетен компост; 
 Корпа за рециклибилен отпад кој ќе се пренасочи кон инсталацијата за преработка на 

рециклибилни материјали (стакло, хартија, пластика, метал); 
 Корпа со остатоците од отпадот ќе биде пренасочена кон процесот односно постројката 

за механичко – биолошки третман со биосушење. Рециклибилните материјали и 
цврстото гориво добиено од отпад ќе се преработат со механичкиот третман на 
остатоците од кантата за остатоци;  

 Депонија каде ќе ги прифаќаат остатоците. 
Беше објаснет начинот како е избрано преферираното сценарио и зошто истото е најсоодветно 
за Скопски регион. На крај презентацијата за Регионалниот план за управување со отпад заврши 
со претставување на Акцискиот план за период од 2018 – 2046 година. 

По завршување на презентацијата за Регионалниот план, се пристапи кон презентирање на  
Извештајот за стратегиска оцена за животна средина. Извештајот беше презентиран од страна 
на г-ца Петровска,  консултант – Адвисент, Скопје. 

Во презентацијата беа опфатени сите точки од содржината согласно Уредба за содржината на 
извештајот за стратегиската оцена на животната средина (Службен весник на РМ бр. 153/07). 
Беа презентирани целите и задачите на СОЖС, правната рамка согласно која се регулира целата 
постапка за СОЖС и како истата е интегрирана во подготовката на Регионалниот план за 
управување со отпад. Г-ца Петровска истакна дека главната цел на процесот на стратегиска 
оцена е да се обезбедат информации за можните значителни влијанија врз животната средина 
кои би можеле да настанат со самата имплементација на Планот во фазата на планирање.   

Се даде преглед на методологијата вклучувајќи го и обемот на СОЖС и учеството на јавноста. 
Беше истакнато дека од особено значење во овој дел е учеството на јавноста со што ќе се земе 
предвид секое мислење на граѓаните и засегнатите страни и истите ќе бидат инкорпорирани во 
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Извештајот од консултации со јавноста, но и во Извештајот за стратегиска оцена на животната 
средина.  Воедно, беа истакнати значајните карактеристики на животната средина во подрачјата 
кои значително би биле засегнати и се даде преглед на  состојбата без имплементација на 
планот. 

 Беа презентирани областите кои се од посебно значење за животната средина од аспект на 
заштита на дивите птици и хабитати како и главните цели на СОЖС утврдени на национално и 
меѓународно ниво.   

Со оглед на тоа дека во првиот дел од работилница беа презентирани понудените алтернативи, 
во овој дел се пристапи кон презентација на можните влијанија врз животната средина, 
идентификуваните мерки врз основа на дефинираните влијанија како и мониторинг планот кој 
треба да се спроведе со цел намалување или ублажување на можните влијанија.  

Исто така беше презентирана и споредбата на постојниот систем за управување со отпад во 

Скопскиот регион односно сценариото „да не се прави ништо“ со предложените сценарија како 

и влијанијата кои би се појавиле во двата случаи од аспект на подобрување на:  човековото 

здравје, унапредување на квалитетот на воздухот и намалување на емисиите на стакленички 

гасови, подобрување на квалитетот на водата, подобрување на квалитетот на почвата, заштита 

и унапредување на биодиверзитетот, заштита и унапредување на материјалните добра, заштита 

и унапредување на културното и природното наследство и зачувување на карактеристиките на 

пределот. Беше извршена идентификација на потенцијалните позитивни и негативни влијанија 

во однос на времетраењето, големината и географското потекло како и потенцијалот за појава 

на влијанијата: директни, индиректни (секундарни), кумулативни и синергистички.  

Врз основа на секое идентификувано влијание, беше дефинирана и соодветна мерка за 

намалување или ублажување на влијанијата. Истакнато беше значењето на предложените 

мерки како и нивно спроведување. По извршена детална анализа на влијанијата на техничко 

ниво од вкупниот обем на планот, а во рамките на ОВЖС студија, дополнителни мерки ќе бидат 

идентификувани. Овие мерки очекувано е да бидат конкретни и да се однесуваат на секоја 

активност поединечно. Истите треба да бидат земени предвид во проектната/техничката 

документација за изградба на постројките за преработка на отпад, како и за поставувањето на 

претоварните станици.  

Презентацијата за јавната расправа се финализира со давање препораки со цел 

имплементацијата на предложеното сценарио да се спроведе согласно барањата за животната 

средина дефинирани на национално ниво со законската легислатива. Од страна на г-ца 

Петровска беше истакнато дека е неопходно да се отпочне со: 

 Воспоставување на ефикасни и ефективни институционални капацитети на локално и 
регионално ниво за имплементација на системот за интегрирано управување со 
отпадот; 

 Промовирање на преферираното сценарио во јавноста и поголема свест за позитивното 
влијание од идниот систем за управување со отпадот; 

 Овозможување консултации со јавноста во идните процеси (оцена на влијанието врз 
животната средина и интегрирана спречување и контрола на загадувањето); 

 Кога ќе се предлагаат можни локации за тоа каде да се наоѓаат инсталациите за 
управување со отпадот (претоварни станици) да се избегнуваат заштитени подрачја, 
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културни и туристички подрачја, резиденцијални подрачја, соодветна оддалеченост од 
површински и подземни водни ресурси, максимално намалување на влијанијата од 
транспортот со користење на алтернативен транспорт; 

 Зајакнување на соработката и координацијата помеѓу сите засегнати страни. 

Во делот за дискусија г-ѓа Тренчовска праша дали опасниот отпад е вклучен во РПУО на што г-ѓа 

Апостолова одговори дека во регионалното управување со отпадот не е вклучен третман на 

опасниот отпадот. Во текот на дискусијата г-ѓа Тренчовска праша дали е потребно да се кажат и 

локации за третман на отпад бидејќи во склоп на постоечките претоварни станици има и 

постројки за третман на отпадот. На ова прашање г-ѓа Апостолова одговори дека идните 

претоварни станици ќе служат за намалување на волуменот на отпадот. 

Г.Мацановски од ГИМ беше заинтересиран за начинот на компостирање односно кој регион ќе 

биде опфатен и како ќе се врши стимулација на граѓаните да почнат со акции за домашно 

компостирање. Г-ѓа Апостолова истакна дека домашни компостари ќе има само во 

индивидуалните куќи во руралните области а не очекува дека ќе наидат на неприфаќање на 

акцијата за домашно компостирање од страна на граѓаните. 

Откако се исцрпи дискусијата г-ца Петровска им се заблагодари на сите присутни и ги потсети 

на можноста за достава на дополнителни коментари и забелешки во рамките на законски 

утврдениот рок за јавен увид. На крај беше истакнато дека од сите јавни расправи ќе се изготват 

записници и Извештаи од консултации со јавноста кои ќе бидат проследени до Министерството 

за животна средина и просторно планирање. Во истите ќе бидат вклучени сите мислења од 

засегнатата јавност кои до надлежните канцеларии ќе стасаат во утврдениот рок за јавен увид. 

Прилози: 

Прилог 1: Агенда за јавна расправа     

Прилог 2: Листа на учесници 
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Агенда за јавна расправа 
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Листа на учесници 
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