
                                         

 

Врз основа на членот 19 став 1 точка 2 од Законот за управување со отпад 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/2004; 71/2004; 107/2007; 

102/2008; 143/2008; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 147/2013; 163/2013; 51/2015; 

146/2015; 156/2015, 192/2015, 39/2016 и 63/2016) Советот на Општина Кочани на 

седницата одржана на 29.12.2021 година, донесе 

 

 

     ПРОГРАМА 

 за управување со отпад на подрачјето на Oпштина Кочани за 2022 година 

 

 

I 

I . ВОВЕД 

 

Согласно донесените и усвоени подзаконски акти кои произлегуваат од 

Законот за управување со отпад и Законот за животна средина и Стратегијата  и 

Планот за управување со отпад на Република Македонија, Програмата за 

управување со отпад донесена од Министерство за животна средина и просторно 

планирање, како и Планот за управување со отпад на Oпштина Кочани, ја 

предлагаме ова едногодишна Програма за управување со отпад на територија на 

општина Кочани. 

 Целта на оваа програма е унапредување и заштита на животната средина, 

намалување на количината на создадениот отпад, негов адекватен третман, 

зголемување на ефикасноста и намалување на трошоците за собирање на отпад, 

воведување нови технологии во управувањето со отпад и негов третман преку 

искористување на отпадот како секундарна сировина и енергетско гориво, 

подигнување на јавната свест, евиденцијата и мониторингот, а сѐ со цел 

намалување и елиминирање на штетното влијание врз животната средина. 

 

II .     ОПШТ ДЕЛ 

 

Со Програмата се опфатени урбанизираните делови на град Кочани каде се 

обезбедени основните инфраструктурни претпоставки и можности за вршење на 

оваа комунална дејност од поширок јавен интерес. 

 Димензионирањето и нивото на услугата како и динамиката претставуваат 

заокружена целина со почитување на урбаните, социјалните и културните навики 

на живеење. Освен во град Кочани услугата се обавува и во руралните делови на 

општината (с. Мојанци, с. Горни Подлог, с. Долни Подлог , с. Грдовци, с. Тркање и 

с. Прибачево),  со што е опфатено 93,5% од населението на општина Кочани (извор 

попис 2004 г. каде општина Кочани има 38.092 жители, а опслужени се 35.600 

жители). 

 Во зависност од бројот и видот на садовите за времено одлагање на 

комуналниот отпад, како и почитувајќи ги горе наведените навики и потреби, 
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утврдена е динамиката на собирање и транспортирање на отпадот што е исклучиво 

во интерес на задоволување на потребите на корисниците на услугите. 

 При постапувањето со комуналниот и другите видови неопасен отпад, се 

раководи според следните начела 

 

- Начело на претпазливост; 

- Начело на блискост; 

- Начело на универзалност на услугите; 

- Начело „загадувачот плаќа“; 

- Начело на одговорност на произведувачот, 

 

кои се во согласност со  законот за управување со отпад како и стратегијата и 

плановите за управување со отпад. 

  

 

III.  ПОСТОЈНО НИВО НА ОТПАД И ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ 

 

Единствен правен субјект кој врши собирање, транспорт и депонирање на 

неопасен комунален отпад во Општина Кочани е КЈП „Водовод“ - Кочани. 

 Врз основа на евиденцијата која се води во КЈП „Водовод“ - Кочани во 2021 

година вкупно е собран, транспортиран и депониран 56.410м3 отпад од 

домаќинството и стопанството. 

На територијата на Општина Кочани имаме распоредено 184 контејнери од 

1,1м3, 95 контејнери од 5м3 и околу 10.600 канти (стандардни и импровизирани) за 

отпад од домаќинствата 

   КЈП „Водовод“ - Кочани располага со вкупно 4 возила со механизми за 

утовар на канти и контејнери од 1,1м3, 1 возилo за рачен утовар на смет, 1 возилo за 

утовар и транспорт на контејнери од 5 м3 и 1,1 м3 и 2 трактори. За расчистување на 

диви депонии се на располагање една градежна машина и два камиони кипери. 

Отпадот се депонира на градската депонија каде што на располагање има 

еден булдожер ТГ 100. 

Градската депонија се третира со препарат на база на алги како превентива 

за заштита од пожари. 

 

  IV.  СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД 

 

 Програмата подразбира орзанизирано собирање и транспортирање на 

комуналниот отпад на подрачјето на Oпштина Кочани во рамките на законската 

регулатива што има директно влијание за зачувување на животната средина. 

 Во Програмата се опфатени индивидуални корисници (домаќинства) и 

правни субјекти (установи, претпријатија, дуќани, угостителски и трговски 

објекти) кои локациски се наоѓаат во границите на Oпштина Кочани и кои 

комуналниот отпад го одлагаат во садови за времено сместување, контејнери од 

1,1м3 и контејнери од 5м3. 

 Транспортирањето на комуналниот отпад се врши со специјални возила за 

таа намена, прилагодени на поставените садови за негово времено одлагање. 
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Динамиката за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од 

подрачјето на општината е во зависност од: 

- густината на населеност; 

- количество на комунален отпад; 

- социјалните, културните особености и навики на граѓаните; 

- инфраструктурата и сообраќајните  услови; 

- видот и бројот на садовите за смет. 

 

 За функционално собирање и транспортирање на комуналниот отпад 

подрачјето на Oпштина Кочани е поделено на 11 реони од кои се собира сметот од 

контејнерите од 5м3, контејнерите од 1,1м3 и од индивидуалните садови за смет за 

што се врши ангажирање на потребниот број возни единици за собирање на 

комуналниот отпад, според претходно утврдената динамика. 

 Динамиката за собирање на комуналниот отпад од индивидуалните куќи 

изнесува еднаш неделно. 

 Динамиката за собирање на комуналниот отпад од контејнери од 1,1м3 е 

во зависност од местото каде се поставени и интензитетот на полнење и се движи 

од 3 пати дневно до еднаш неделно. 

 Динамиката за собирање на комуналниот отпад од контејнери  од 5м3 се 

движи од секојдневно (на одредени локации во Централно градско подрачје), два 

пати неделно,еднаш неделно, или пак на повик од корисникот на услугата. 

 Динамиката за собирање на смет од руралните делови на општината е 

еднаш на две недели.  

  

V. СЕЛЕКТИРАЊЕ И ТРЕТИРАЊЕ НА СЕКУНДАРНА СУРОВИНА 

 

 Селектирањето на употребливите состојки на комуналниот отпад на 

местото на неговото создавање значајно допринесува за квалитетот на урбаното 

живеење, намалување на вкупните количини на отпад, носи економско-финансиски 

бенефити и ја зголемува свеста и одговорноста на создавачите на отпад. 

 Собирањето на ПЕТ амбалажа  го врши лиценцирано лице во сoгласност 

со законот за управување со отпад, овластено со одлука на локална самоуправа на 

град Кочани.  

 

 

VI.    ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 

 

 Исполнувањето на целите од Стратегијата и плановите за управување со 

отпад е долготраен процес и мора да се оди чекор по чекор. Во таа насока сметаме 

дека со подобрување на ефикасноста за собирање на отпад би биле чекор поблиску 

до стратешките цели.  

Ќе продолжиме со медиумска кампања да ја подигнеме свеста на граѓаните 

за важноста на секој поединец за негов придонес во целокупната слика на 

општината од овој аспект, како и потребата на замена на нестандардните садови за 

отпад со стандардни садови за отпад од домаќинствата. 
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II 

 

 Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување  во 

„Службен гласник на Општина Кочани“. 

 
 

Бр.09-3131/1                               Претседател                                                             

29.12.2021 година                          на Советот на Општина Кочани,                                   

  К о ч а н и                 Лазо Митев                                                                

                 

 


