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Бр.Nr.08-1610/1
30.12.2010
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
RM” nr.5/02), Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

Вр з о сно ва на член 50 став 1 то чка 3 од
Законот за локална самоуправа (“Службен
Весник на РМ” бр.5/02), Градоначалникот
на Гостивар го донесе следново:

AKTVENDIM
për shpallje të Buxhetit të Komunës së
Gostivarit për vitin 2011.

РЕШЕНИЕ
за прогласување на Буџет на Општина
Гостивар за 2011 год.

Shpallet Buxheti i Komunës së Gostivarit Се прогласува Буџетот на Општина
për vitin 2011, nr.07-1552/1 që Këshilli i Гостивар за 2011 год, бр.07-1552/1 која
Komunës së Gostivarit e solli në seancën e Советот на Општина Гостивар ja донесе на
mbajtur më datë 27.12.2010.
седницата одржана на 27.12.2010.

Kryetari i Komunës
Градоначалник
Prof. dr.Rufi Osmani d.v.

bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

бул. Б. Ѓиноски 61
1230 Гостивар, РМ

bul. B.Ginoski 61
1230 Gostivar, MC

KOMUNA E GOSTIVARIT
ОПШТИНА ГОСТИВАР
GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk
tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit
Nr. 10
27.12.2010
faqja

“Службен гласник на Општина Гостивар“
Бр. 10
27.12.2010 год.
страна 79

Бр.Nr.08-1610/2
30.12.2010
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
RM” nr.5/02), Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

Вр з о сно ва на член 50 став 1 то чка 3 од
Законот за локална самоуправа (“Службен
Весник на РМ” бр.5/02), Градоначалникот
на Гостивар го донесе следново:

AKTVENDIM
për shpallje të Vendimit për ekzekutim të
Buxhetit të Komunës së Gostivarit për vitin
2011.

РЕШЕНИЕ
за прогласување на Одлуката за
извршување на Буџет на Општина
Гостивар за 2011 год.

Shpallet Vendimi për ekzekutim të
Buxhetit të Komunës së Gostivarit për vitin
2011, nr.07-1553/1 që Këshilli i Komunës së
Gostivarit e solli në seancën e mbajtur më datë
27.12.2010.

Се прогласува Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Гостивар за 2011 год,
бр.07-1553/1 која Советот на Општина
Гостивар ja донесе на седницата одржана на
27.12.2010.

Kryetari i Komunës
Градоначалник
Prof. dr.Rufi Osmani d.v.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од
Законот за локална самоуправа ("Службен
Весник на Р.М." бр.5/2002),член 23 став 5
од Законот за Финансирање на единиците
на локалната самоуправа ("Службен Весник
на Р.М." бр. 61/2004 и 96/2004), Советот на
Општина Гостивар на седница одржана на
27.12.2010 година донесе:

Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 të Ligjit
për Vetëqeverisje lokal ("Fletorja zyrtare e
R.M.) nr.5/2002), neni 23 paragrafi 5 të Ligjit
për financimin e njësive të Vetëqeverisjes
lokale ("Fletorja zyrtare e R.M." nr. 61/2004
dhe 96/2004), Këshilli i Komunës së Gostivarit
në seancën e mbajtur më 27.12.2010 , soli:

ОДЛУКА
За извршување на буџетот на Општна
Гостивар за 2011 година

VENDIM
për ekzekutimin e Buxhetit të Komunës së
Gostivarit për vitin 2011

Член 1
Neni 1
Buxheti i Komunës së Gostivarit për
Буџетот на Општна Гостивар за 2011
година (во понатамошнипот текст Буџетот), vitin 2011 (në tekstin e mëtutjeshëm Buxheti),
се извршува според одредбите на оваа ekzekutohet sipas dispozitave të këtij Vendimi.
Одлука.
Член 2

Neni 2
Buxheti i Komunës në vlerë 918.954.600 den.
përbëhet prej:
260.000.000ден,
Buxhetit themelor
260.000.000 den.
19,405,300 ден. Buxhetit të aktivitete vetëф. 19.405.300 den.
15.000.000ден, Buxhetit të donacione
15.000.000den.
563,249,300 ден. Buxhetit të dotacioneve
563.249.300 den.
61.300.000 den.
61.300.000 ден. dhe kredtite ne vlerë prej

Буџетот на Општната во износ 918.954.600д,

се состои од:
Основен Буџет
Буџет на самофин,акти,
Буџет на донации
Буџет на дотации
и кредити

Член 3
Корисниците на средствата на
Буџетот се должни утврдените средства во
Буџетот да ги користат наменски,
рационално и економично.Распределбата на
блок дотациите се врши врз основа на
одредените критериуми кои се:број на
ученици ,број на вработени по школи итд и
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

Neni 3
Shfrytëzuesit e mjeteve të buxhetit janë
të obliguar mjetet e vërtetuara në buxhet t'i
shfrytëzojnë me destinim, racionalisht dhe
ekonomikisht.Shpërndarja e blok dotacioneve
bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara ,siç
janë:numri i nxënësve ,numri i të punësuarve
nëpër shkolla ,Vjetërsia e shkollës etj.dhe sipas
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по
приоритетиодредениод
комисијата prioriteteve që përcaktohet nga komisioni i
формирана од Општина Гостивар
themeluar nga Komuna e Gostivarit.

Член 4
Расходите утврдени со буџетот се
максимални износи над кои буџетските
корисници не можат да преземаат обврски.
За да се преземат нови обврски до
Советот на Општина Гостивар, мора де се
предложи нов извор насредства или да се
предложи намалување на другите расходи
во сразмерен износ.

Neni 4
Të dalat e vërtetuara me buxhet janë
shumat maksimale mbi të cilat shfrytëzuesit
buxhetor nuk mund të ndërmarrin obligime.
Që të ndërmerren obligime të reja Këshillit të
Komunës doemos duhet t'i propozohet burim i
ri i mjeteve ose të propozohet zvogëlim i të
dalave tjera në shumë të përpjesëtueshme.

Член 5
Neni 5
Градоначалникот на Општината ја
Kryetari i Komunës e ndjek realizimin e
следи реализацијата на планот на приходите planit të të hyrave dhe derdhjeve tjera të
и другите приливи на основниот буџет на buxhetit themelor të Komunës.
Општината.
Доколку во текот на годината
Nëse gjatë vitit të hyrat dhe derdhjet e
очекуваните приходи и други приливи се pritura realizohen në :
реализираат на:
• пониско ниво од одобрениот план,
но
не
повеќе
од
5%,
Градоначалникот
ги
намалува
одобрените средства на основниот
буџет;
• повисоко ниво од одобрениот план,
но
не
повеќе
од
5%,
Градоначалникот може да изврши
дополнителни отплати на главнина
и камати;
• односно отстапувањето на планот на
приходите и другите приливи е
повисоко од 5%, Градоначалникот
доставува измени и дополнуваëа на
буџетот на општината, до Советот
на Општината.

•

nivel më i ulët nga plani i lejuar, por jo
më shumë se 5%, Kryetari i Komunës i
zvogëlon mjetet e lejuara të buxhetit
themelor;

•

nivel më i lartë nga plani i lejuar por jo
më shumë se 5%, Kryetari i Komunës
mund të kryejë pagesë plotësuese të
pjesës kryesore dhe kamatave;

•

Respektivisht shmangia e planit të të
hyrave dhe derdhjeve tjera është më i
lartë se 5%, Kryetari i Komunës i
dorëzon ndryshimet dhe plotësimet të
buxhetit të Komunës, Këshillit të
Komunës.

Член 6
Neni 6
Пренамената
во
рамките
на
Ridestinimin në kornizat e buxheteve të
одобрените
буџети
на
буџетските lejuara të shfrytëzuesve buxhetor e lejon
корисници ја одобрува Советот на
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Општината.
Во рамките на расходите утврдени
во Буџетот на буџетскиот корисник,
корисникот може да врши прераспределба
меѓу расходните ставки, програми и
потпрограми по претходно одобрување од
Советот на Општината.
По исклучок буџетскиот корисник не може
да врши пренамени на буџетот со кој се :
зголемува буџетот одобрен за плати и
надоместоци и намалуваат одобрените
средства за одредени капитални програми.

Këshilli i Komunës.
Në kornizat e të dalave të vërtetuara në
buxhet të shfrytëzuesit buxhetor, shfrytëzuesi
mund të kryejë risistemim ndërmjet
pozicioneve të të dalave, programeve dhe
nënprogrameve me leje paraprake nga Këshilli
i Komunës.
Me përjashtim shfrytëzuesi buxhetor nuk
mund të kryejë ridestinime të buxhetit me të
cilat: rritet buxheti i lejuar për rroga dhe
kompensime dhe zvogëlohen mjetet e lejuara
për programet e caktuara kapitale.

Член 7
Буџетските корисници, во услови
кога во буџетот на самофинансирачки
активности; буџетот на донации и/или
буџетот на дотации, планираните приходи и
други приливи не се реализираат односно се
реализираат над планираниот износ,
доставуваат
барање
за
намалување/
зголемување на планот на приходите и
другите приливи и планот на одобрените
средства
во
овие
буџети,
кои
Градоначалникот ги доставува до Советот
на Општината на одобрување.

Neni 7
Shfrytëzuesit buxhetor, në kushte kur
në buxhet të aktiviteteve vetëfinancuese;
buxhetin e donacioneve dhe/ose buxhetin e
dotacioneve, të hyrat e planifikuara dhe
derdhjet tjera nuk realizohen respektivisht
realizohen mbi shumë e planifikuar, dorëzohen
kërkesë për zvogëlim/rritje të planit të hyrave
dhe derdhjeve tjera dhe planit të mjeteve të
lejuara në këto buxhete, të cilat Kryetari i
Komunës ia dorëzon Këshillit të Komunës në
miratim.

Член 8
Буџетските
корисници
по
усвојувањето на буџетот изготвуваат
годишен финансиски план по квартали за
користење
на
одобрените
средства.
Користењето на средствата во даден
квартал буџетскиот корисник го извршува
врз основа на финансискиот план по
месеци.

Neni 8
Shfrytëzuesit buxhetor pas miratimit të
buxhetit hartojnë plane financiare nëpër kuartal
për shfrytëzimin e mjeteve të lejuara.
Shfrytëzimin e mjeteve në kuartalin e dhënë
shfrytëzuesi buxhetor ekzekuton në bazë të
planit financiar nëpër muaj.

Член 9
Исплатата на платите на вработените
ќе се извршува во рамките на обезбедените
средства во буџетот, односно нето платите
се утврдуваат за :
- избраните и именуваните лица нето

Neni 9
Pagimi i rrogave të punëtorëve do të
kryhet në kornizat e mjeteve të siguruara në
buxhet, respektivisht rrogat neto vërtetohen
për:
- personat e zgjedhur dhe të emëruar baza
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појдовната основа за 1 коефициент изнесува
просечно исплатената месечна нето плата
по вработен во Републиката за претходната
година,
- надоместокот за Советниците за
присутство на седници на Советот изнесува
70% од просечно исплатената месечна нето
плата по вработен во Републиката за
претходната година,
- на Председателот на Советот износот од
предходната алинеа се зголемува за 30%,

nisëse neto për 1 koeficient është rroga neto
mesatare e paguajtur mujore për të punësuar
në Republikë për vitin paraprak,

Член 10
Надоместокот за дневница за службено
патување во Републиката изнесува 500
денари.
Доколку патувањето траело повеќе од 12
часа се исплатува цела дневница.
За патување во тр аење о д 8 до 1 2 часа се
исплатува 50% од утврдениот износ во
ставот 1 од овој член.

Neni 10
Kompensimi për mëditje për udhëtime
zyrtare në Republikë është 500 denarë,

Член 11
На
вработениот
надоместокот
за
отпремнина за пензија му се исплаќа врз
основа на член 9 став 1 алинеа 2 од законот
за исплата на плати и се планира во Буџетот
на Општината за 2011 година.
Основица за пресметка е просечната плати
на РМ.

Neni 11
Punëtorit kompensimi per shkuarje ne
pension i paguhet në bazë të nenit 9 pika 1
alineja 2 nga Ligji për pagesën e rrogave dhe
planifikohet ne buxhetin e Komunës.

-kompensimi për Këshilltarët për pjesëmarrje
në seanca të Këshillit është 70% nga rroga
mesatare neto mujore e paguajtur për të
punësuar në Republikë për vitin paraprak,

- Kryetarit të Këshillit të Komunës së
Gostivarit vlera nga alineja paraprake i ritet për
30%,
- за вработените кои имаат статус на - për të punësuarit që kanë status të nëpunësve
државни службеници вредноста на бодот за shtetëror, vlera per të ardhurat bruto është
утврдување на бруто платите изнесуваат 73.85 denarë
73,85 денари.
За вработените кои немаат статус Për të punësuarit të cilët nuk kanë status të
државен службеник појдовна основица за nëpunësit shtetëror bazamenti për neto rrogë
нето плата е 5.312.оо.
është 5.312.oo denarë.

Nëse udhëtimi ka zgjatur më shumë se 12 orë
paguhet mëditje e plotë.
Për udhëtim në kohëzgjatje prej 8 deri 12
orësh paguhet prej 50% nga shuma e vërtetuar
nga paragrafi 1 i këtij neni.

Bazë për përllogaritje është paga mesatare e R
M.

На работникот му се исплатува парична Punëtorit i paguhet ndihmë në të holla në rast
помош во случај на смрт на работникот во të vdekjes së punëtorit në lartësi prej dy
висина од две просечни плати на РМ .
rrogave mesatare të R M.
Во случај на смрт на член на семејство во
Në rast të vdekjes së anëtarit të familjes
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висина од 15,000 денари

në lartësi prej 15.000 denarë

Член 12
Во случај на боледување подолго од шест
месеци и во случај на потешки последици
од елементарни непогоди во смисла на
Законот за заштита и спасување, и други
случаи на работникот му се исплатува
помош во висина
од една последно
исплатена просечна месечна плата во
органот каде што е вработен.

Neni 12
Në rast të pushimit mjekësor më gjatë se
gjashtë muaj dhe në rast të pasojave më të
rënda nga fatkeqësitë elementare në kuptim të
Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim, dhe rastet tjera
punëtorit i paguhet ndihmë në lartësi prej një
rroge mesatare të fundit të paguajtur në
organin ku është i punësuar.

Член 14
Користењето на средствата од буџетот на
општината за вршење на функциите на
буџетските корисници се набавуваат со
фактури во кои посебно се искажуваат
расходите
по
поодделни
ставки,
почитувајќи ги одредбите од Законот за
јавните набавки.
Набавката на стоки и вршењето на услуги
може да се врши и со сметкопотврди во
случај кога за расходите неможе да се
издаде фактура и само во ограничени
поединечни износи во противвредност од
300 ЕУР каде задолжително мора да биде
приложена фискална сметка, при што
расходите треба да бидат искажани по
класификација на соодветниот расход.

Neni 14
Shfrytëzimi i mjeteve nga buxheti i
Komunës për kryerjen e funksioneve të
shfrytëzuesve buxhetor furnizohen me fatura
në të cilat veçanërisht shprehen të dalat nëpër
pozicione veç e veç, duke i respektuar
dispozitat nga Ligji për furnizime publike.

Член 15
За средствата утврдени во буџетот на
Општината во рамките на резервите
(постојана и тековна буџетска резерва),
одлучува Советот на Општината а ги
извршува
Градоначалникот.
За
искористените средства Градоначалникот е
должен да поднесе годишен извештај за
користеëето на средствата од резервите.

Neni 15
Për mjetet e vërtetuara në buxhetin e
Komunës në kornizat e rezervave ( rezerva e
përhershme dhe rrjedhëse buxhetore), vendos
Këshilli i Komunës e i ekzekuton Kryetari i
Komunës. Për mjetet e shfrytëzuara Kryetari i
Komunës është i obliguar që të parashtrojë
raport vjetor për shfrytëzimin e mjeteve nga
rezervat.

Furnizimi i mallrave dhe kryerja e
shërbimeve mund të kryhet edhe me vërtetim
llogarie kur për të dalat nuk mund të jepet
faturë dhe vetëm në shuma të përkufizuara veç
e veç në kundërvlerë prej 300 EUR ku patjetër
duhet të bashkëngjitet llogaria fiskale, me çka
të dalat duhet të jenë të shprehura sipas
klasifikimit të të dalave adekuate.

Член 16
Neni 16
Средствата утврдени во Буџетот и
Mjetet e vërtetuara në buxhet dhe të
распоредени во поодделните програм и sistemuara në programe ose nënprograme veç e
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потпрограми ги извршува Градоначалникот veç i ekzekuton Kryetari i Komunës.
на Општината.
Член 17
Буџетските
корисници
можат
да
вработуваат нови работници и да
пополнуваат испразнети работни места
само под услов, ако за тоа се обезбедени
средства во буџетот на Општината. За
обезбедените средства Градоначалникот
дава писмено известување за обезбедените
средства, по претходно дадено позитивно
мислеëе од Агенцијата за државни
службеници на актите за систематизација.

Neni 17
Shfrytëzuesit
buxhetor
mund
të
punësojnë punëtorë të rinj dhe të plotësojnë
vende pune të zbrazura vetëm me kusht, nëse
për atë janë të siguruara mjete në buxhetin e
Komunës. Për mjetet e siguruara Kryetari i
Komunës jep njoftim me shkrim për mjetet e
siguruara pas mendimit të dhënë pozitiv nga
Agjencioni për nëpunës shtetëror akteve për
sistematizim.

Член 18
Кога приходите што му припаѓаат на
Буџетот се погрешно уплатени или се
наплатени во износ поголем од утврдениот,
погрешно или повеќе наплатениот износ се
враќа првенствено на товар на видот на
приходите на кои се уплатени, а доколку
такви приходи нема, тогаш на товар на
другите приходи на Буџетот.
Повратот на погрешно, на повеќе уплатени,
односно наплатени приходи се врши со
решение на градоначалникот, освен во
случаите каде надлежноста им припаа на
други органи.

Neni 18
Kur të hyrat që i takojnë buxhetit janë
paguar gabimisht ose janë paguar në shumë më
të madhe se sa ajo e vërtetuar, shuma
gabimisht ose më shumë e paguajtur kthehet
fillimisht në barë të llojit të të hyrave të cilat
janë paguajtur e nëse të hyra të tilla nuk ka,
atëherë në barë të të hyrave tjera të buxhetit.
Kthimi i të hyrave të arkëtuara respektivisht të
paguajtura kryhet me aktvendim të Kryetarit të
Komunës, përveç në rastet kur kompetenca u
takon organeve tjera.

Neni 19
Член 19
Буџетот на Општина Гостивар се извршува Buxheti i Komunës së Gostivarit ekzekutohet
nga dt. 01.01.2011 deri më 31.12.2011.
од 01.01.2011 до 31.12.2011 година.
Neni 20
Член 20
Оваа Одлука влегува во сила со денот на Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes
објавувањето во "Службен Гласник на në "Buletinin zyrtar të Komunës së Gostivarit"
Општина Гостивар", а ќе се применува од e do të zbatohet nga 01 Janari 2011.
01 Јануари 2011 година.
Kryetari i Këshilli
Претседател на Советот
Dr.Fadil Zendeli d.v.
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Бр.Nr.08-1610/3
30.12.2010
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
RM” nr.5/02), Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

Вр з о сно ва на член 50 став 1 то чка 3 од
Законот за локална самоуправа (“Службен
Весник на РМ” бр.5/02), Градоначалникот
на Гостивар го донесе следново:

AKTVENDIM
për shpallje të Vendimit për ndryshim dhe
plotësim të mjeteve në Buxhetin e Komunës së
Gostivarit për vitin 2010.

РЕШЕНИЕ
за прогласување на Одлуката за измена на
распоредот на средства во Буџетот на
Општина Гостивар за 2010 год.

Shpallet Vendimi për për ndryshim dhe
plotësim të mjeteve në Buxhetin e Komunës së
Gostivarit për vitin 2010, nr.07-1554/1 që
Këshilli i Komunës së Gostivarit e solli në
seancën e mbajtur më datë 27.12.2010.

Се прогласува Одлуката за измена на
распоредот на средства во Буџетот на
Општина Гостивар за 2010 год, бр.07-1554/1
која Советот на Општина Гостивар ja
донесе на седницата одржана на 27.12.2010.

Kryetari i Komunës
Градоначалник
Prof. dr.Rufi Osmani d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр.07-1554/1
27.12.2010
Gostivar/Гостивар
Në bazë të nenit 36 paragr. 1 pik 2 nga Ligji
për vetqeverisje lokale (Gazeta zyrtare e RMsë) nr.5/2002) dhe neni 43 nga Statuti i NVL
(Gazeta zyrtare e Komunë së Gostivarit
nr.5/2005),Këshilli i Komunës së Gostivarit në
mbledhjen e mbajtur më dt. 27.12.2010 solli
këtë

Врз основа на член 36 ст.1 т.2 од Законот за
локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.5/2002) и член 43 од Статутот на ЕЛС
Гостивар (Службен весник на општина
Гостивар бр.5.2005), Советот на Општина
Гостивар на седницата одржана на
27.12.2010 донесе следната:

VENDIM
Për ndryshim dhe polotësim të mjeteve në
Buxhetin e Komunës së Gostivarit për vitin
2010

ОДЛУКА
За измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Гостивар за 2010
година

Член 1
Neni 1
Me këtë Vendim bëhet ndryshim në Со о ао
в Одлука се вр ш
и измена на
shpërndarrjen e mjeteve në Buxhetin e распоредот на средствата во Буџетот на
Komunës së Gostivarit për vitin 2010 edhe atë Општина Гостивар за 2010 година
në këtë mënyrë:
Nënëprogrami
Buxhet Vetfinancim Donacion Dotacion Kredi
Nënëzëri
Потпрограма
Потставка
Буџет Самофинан. Донации Дотации Кредити
N10 ARSIM FILLOR
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
401130 Paga themelore-të punësuar tjerë
0
0
0
50.000
0
Основни плати-други вработени
423110 Materiale pwr zyra
0
0
0
-50.000
0
Канцелариски материјали
0
0
0
0
0
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Член 2

Neni 2

Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes
Оваа Одлука влегува во сила од денот
dhe është pjesë përbërëse e Komunës së на донесувањето и станува составен дел на
Gostivarit për vitin 2010, ndërsa do të shpallet буџетот на општина Гостивар за 2010
në “Buletinin zyrtar të Komunës së Gostivarit". година и тоа на следниот начин”.

Kryetari i Këshilli
Претседател на Советот
Dr.Fadil Zendeli d.v.
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Бр.Nr.08-1610/4
30.12.2010
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
RM” nr.5/02), Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

Вр з о сно ва на член 50 став 1 то чка 3 од
Законот за локална самоуправа (“Службен
Весник на РМ” бр.5/02), Градоначалникот
на Гостивар го донесе следново:

AKTVENDIM
për shpallje të Vendimit për miratimin e Propozim ndryshimin dhe plotësimin e Planit
Detal Urbanistik për pjesë të Bllok 4 në
qytetin e Gostivarit .

РЕШЕНИЕ
за прогласување на Одлуката за усвојување
на – Предлог изменување и дополнување
на Детален Урбанистички План за дел од
Блок 4, на град Гостивар.

Shpallet Vendimi për miratimin e Propozim ndryshimin dhe plotësimin e Planit
Detal Urbanistik për pjesë të Bllok 4 në
qytetin e Gostivarit , nr.07-1555/1 që Këshilli i
Komunës së Gostivarit e solli në seancën e
mbajtur më datë 27.12.2010.

Се прогласува Одлуката за усвојување на
– Предлог изменување и дополнување на
Детален Урбанистички План за дел од Блок
4, на град Гостивар, бр.07-1555/1 која
Советот на Општина Гостивар ja донесе на
седницата одржана на 27.12.2010.

Kryetari i Komunës
Градоначалник
Prof.dr.Rufi Osmani d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр.07-1555/1
27.12.2010 г.
G o s t i v a r /Г о с т и в а р
Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1 nga
Ligji për Vetëqeverisje Lokale ( “ Gaz.Zyrtar
“ nr.05/02 ) e në lidhje me nenin 7 paragrafi 2
alinea 2 dhe neni 11 paragrafi 2 nga Ligji për
planifikim hapësinor dhe urban (“Gaz. Zyrtare
e RM” nr.24/08-Teksti i pastruar ,91/09 dhe
124/10), Këshilli i Komunës së Gostivarit në
mbledhjen e 16-të mbajtur më 27.12.2010 vit
solli :

Врз основа на член 22 став 1 то чка 1 о д
Законот за Локална Самоуправа ( "
Сл.Весник" на РМ бр. 05/02) и во врска со
член 7 став 2 алинеа 2 и член 11 став 2 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (" Сл.весник на РМ" бр.24/08–
Пречистен текст , 91/09 и 124/10), Советот
на Општина Гостивар на 16-та седница
одржана на 27.12.2010 г. Донесе:

VENDIM
për miratimin e - Propozim ndryshimin
dhe plotësimin e Planit Detal Urbanistik për
pjesë të Bllok 4 në qytetin e Gostivarit ,
sipërfaqja e përfshirjes 9.0 ha, periudha e planit
prej 2010-2015 - Komuna e Gostivarit

ОДЛУКА
за усвојување на – Предлог изменување
и дополнување на Детален Урбанистички
План за дел од Блок 4, на град Гостивар,
површина на опфатот 9.0 хa, плански
период 2010-2015 - Општина Гостивар.

Neni 1
Me këtë Vendim miratohet Propozim
ndryshimin dhe plotësimin e Planit Detal
Urbanistik për pjesë të Bllok 4 në qytetin e
Gostivarit , sipërfaqja e përfshirjes 9.0 ha,
periudha e planit prej 2010-2015 - Komuna e
Gostivarit, që i përfshin këto kufij :

Член 1
Со ова Одлука се усвојува Предлог
изменување и дополнување на Детален
Урбанистички План за дел од Блок 4 на
град Гостивар, површина на опфатот 9.0 хa,
плански период 2010-2015 - Општина
Гостивар, што ги опфаќа овие граници :

-

Nga ana veriore rr. "Sedek Kostoski"

-

-

Nga ana lindore rr . “Llazar Llazareski” dhe krah i rr. ″18 Nëntori″

-

Nga ana perendimore rr. ″18 Nëntori″
Nga ana jugore rr. ″JNA″

bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

-

Од северна страна
ул. "Седек
Костовски"
Од источна страна ул. “Лазар
Лазарески“ и крак
на
″18 ул.
Ноември″
Од западна страна ул. ″18 Ноември″
Од јужна страна ул. ″ЈНА″
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Neni 2
Член 2
PDU prezentohet në paraqitje tekstuale dhe
ДУП се прикажува во текстуалниот и
grafike që paraqet pjesë përbërse të këtij графичкиот приказ што претставува
Vendimi
составен дел на оваа Одлука.
Neni 3
Член 3
Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e sjelljes Овa Oдлука стапува во сила со денот на
dhe do të shpallet në Buletinin Zyrtar të донесување, а ќе се објави во "Службен
Komunës së Gostivarit.
гласник на Општина Гостивар".

Kryetari i Këshilli
Претседател на Советот
Dr.Fadil Zendeli d.v.
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Бр.Nr.08-1610/5
30.12.2010
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
RM” nr.5/02), Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

Вр з о сно ва на член 50 став 1 то чка 3 од
Законот за локална самоуправа (“Службен
Весник на РМ” бр.5/02), Градоначалникот
на Гостивар го донесе следново:

AKTVENDIM

РЕШЕНИЕ

për shpallje të konkluzionit për miratimin e
Planit për menaxhimin me mbeturinat

за прогласување на Заклучок за усвојување
на План за управување со отпад.

Shpallet Konkluzioni për miratimin e Planit Се прогласува Заклучокот за усвојување
për menaxhimin me mbeturinat, nr.07- на Планот за управување со отпад, бр.071556/1 që Këshilli i Komunës së Gostivarit e 1556/1 која Советот на Општина Гостивар ja
solli në seancën e mbajtur më datë 27.12.2010. донесе на седницата одржана на 27.12.2010.

Kryetari i Komunës
Градоначалник
Prof.dr.Rufi Osmani d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр.07-1556/1
27.12.2010
Gostivar/Гостивар

Në bazë të nenit 144 të Regullores për punën e
Këshillit të Komunës së Gostivarit (“Buletini
zyrtar i i Komunës së Gostivarit” nr.1/6),
Këshilli i Komunës së Gostivarit në mbledhjen
e 16-të të mbajtur më 27.12.2010 solli

Врз основа на член 144 од Деловникот за
работа на Советот на Општина Гостивар
(“Службен гласник на Општина Гостивар“
бр.1/6), Советот на Општина Гостивар на
16-та седница одржана на ден 27.12.2010
годе. донесе

KONKLUZION
Për miratimin e planit për menaxhim me
mbeturinat

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на План за управување со
отпад

1.Miratohet
mbeturinat.

Plani

për

menaxhim

me 1.Се усвојува План за управување со
отпадот.

2.Pjesë përbërëse e këtij Konkluzioni është 2.Составен дел на овој Заклучок е и Планот
за управување со отпад.
Plani për menaxhim me mbeturinat.
3. Ky Konkluzion hyn në fuqi me ditën e 3.Овој Заклучок стапува во сила со денот на
sjelljes, ndërsa do të shpallet në “Buletinin донесување, а ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Гостивар“.
zyrtar të Komunës së Gostivarit”.

Kryetari i Këshilli
Претседател на Советот
Dr.Fadil Zendeli d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр.07-1556/1
27.12.2010
PLANI PËR MENAXHIM ME
MBETURINAT NË KOMUNËN E
GOSTIVARIT

PLAN ZA UPRAVUVAЧE
SO OTPAD VO OP[TINA
GOSTIVAR

KOHA E REALIZIMIT:
2011 - 2014

VREME NA REALIZACIJA:
2011 - 2014
SODR@INA NA PLANOT

PËRMBAJTJA E PLANIT

1.Voved

1.Hyrje
2.Profil na op{tinata
2.Profili komunës
3.Sostojba so upravuvawe so otpad vo
3.Gjendja me menxhimin me mbeturinat ne R.Makedonija
R. e Maqedonisë
3.1.Politika për menaxhim me mbeturina
3.2.Obligimet ligjore të komunave ne
pjesën me menaxhim të mbeturinave
3.3.Gjendja me mbeturinat në nivle lokal
3.4.Qëllimi i planit për menaxhim me
mbeturina të Komunë së Gostivarit

3.1.Politika za upravuvawe so otpad
3.2.Zakonski obvrski na op{tinite vo
delot so upravuvaweto so otpad
3.3.Sostojba so upravuvawe so otpad na
Lokalno nivo
3.4.Celta na planot za upravuvawe so
otpad na op{tina Gostivar

4.Përmabjtja e planit për menaxhim me
mbeturina
4.1.Përshkrimi dhe vlerësimi i gjendjes
ekzistuese me menaxhimin me mbeturina
4.2.Parashikimet për gjendjet e radshme me
menaxhimin me mbeturina
4.2.A.Zbatim i plotë i planit lokal

4.Sodr`ina na planot za upravuvawe so
otpad
4.1.Opis i ocenka na postoe~kata sostojba
so upravuvaweto so otpad
4.2.Predviduvawa za idnite sostojbi so
upravuvaweto so otpad
4.2.A.Celosno
sproveduvawe
na
lokalniot plan
4.2.B.Pro{iruvawe na uslugata na
4.2.B.Zgjerimi i ishërbimit të qytetarëve të
neopfateni gra|ani
pa përfshirë
4.2.V.Koristewe na Regionalna deponija4.2.C.Shfrytëzimi i Deponisë rajonale Rusino
Rusino
4.2.G.Pretovarna rampa za cvrst otpad

4.2.Ç.Impiant për ringarkim të mbetjeve të
forta

bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

бул. Б. Ѓиноски 61
1230 Гостивар, РМ

bul. B.Ginoski 61
1230 Gostivar, MC

KOMUNA E GOSTIVARIT
ОПШТИНА ГОСТИВАР
GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk
tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit
Nr. 10
27.12.2010
faqja

4.2.D.Prokurim me automjete speciale për
pçastërti higjienike
4.2.DH.Trajtimi i Pet-ambalazhit dhe letrës
4.2.E.Trajtimi i mbetjeve biotretëse –
bujqësore
4.2.Ë.Trajtim të mbeturinave elektrike dhe
mobilje
4.2.F.Trajtim i mbeturinave medicinale
4.2.G.Trajtim i mbeturinave të paketuara
4.3. Udhëzime dhe qëllime me menaxhimin
e mbeturinave në kohët e përcaktuara dhe
realizim
4.3.A.Udhëzime dhe qëllime për zbatimin e
planit në tërësi
4.3.B.Udhëazime dhe qëllime për zgjerimin
e shërbimeve komunale
4.3.C. Udhëzime dhe qëllime për
shfrytëzimin e Deponisë regjionale-Rusino
4.3.Ç.Udhëzime dhe qëllime për shftëzimin
e impiantit për ringarkim
4.3.D. Udhëzime dhe qëllime për shfrytëzim
të automjeteve të reja për pastërti komunale
4.3.Dh.Udhëzime dhe qëllime me trajtim të
Pes-ambalazhe dhe letra
4.3.E. Udhëzime dhe qëllime të mbeturinave
biotretës
4.3.Ë. Udhëzime dhe qëllime me trajtim të
El. mbeturina dhe mobilje
4.3.F. Udhëzime dhe qëllime me trajtim të
mbeturinave medicinale
4.3.G. Udhëzime dhe qëllime me trajtim të
mbeturinave të paketuara
4.4. Masa stimulative për shmangien dhe
zvogëlimin e mbeturinave dhe ripërdorimi i
sërishëm të mbeturinave
4.5. Mënyra e mbeturinave që nuk mun t’u iket
ose përpunohet
4.6. Masa dhe aktivitete konkrete për
zvogëlim të përbërjes biotretës në mbeturinat
të dedikuara për largim
4.7. Vërtetimi i nevojave për ndërtim të
objekteve dhe instalimeve për përpunimin e
mbeturinave jo të rrezikshme
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4.2.D.Nabavka na specijalni vozila za
komunalna ~istota
4.2.\.Tretman na Pet-ambala`a i hartija
4.2.E.Tretman
na
Biorazgradlivzemjodelski otpad
4.2.@.Tretman na elektri~en otpad i
rebel
4.2.Z.Tretman na medicinski otpad
4.2.I.Tretman na otpad od pakuvawa
4.3.Nasoki i celi so upravuvaweto so
otpad
so
vremenski
raspored
i
realizacija
4.3.A.Nasoki i celi za celosna primena
na planot
4.3.B.Nasoki i celi za pro{iruvawe na
komunalnite uslugi
4.3.V.Nasoki i celi za koristewe na
Regionalnata deponija-Rusino
4.3.G.Nasoki i celi za koristewe na
pretovarnata rampa
4.3.D.Nasoki i celi za koristewe na
novite vozila za kom.~istota
4.3.\.Nasoki i celi so tretmanot na Petambala`ata i hartija
4.3.E.Nasoki i celi so tretmanot na
Biorazgradliviot otpad
4.3.@.Nasoki i celi so tretmanot na
El.otpad i mebel
4.3.Z.Nasoki i celi so tretmanot na
medicinskiot otpad
4.3.I.Nasoki i celi so tretmanot na
otpadot od pakuvawa
4.4.Stimulativni merki za izbegnuvawe i
namaluvawe na otpadot i povtornaReupotreba na otpadod
4.5.Na~in na otpadod {to ne mo`e da se
izbegne ili preraboti
4.6.Konkretni merki i aktivnosti za
namaluvawe na Biorazgradlivite sostojki
vo otpadot namenet za otsranuvawe
4.7.Utvrduvawe na potrebite za izgradba na
objekti i instalacii za prerabotka na
neopasen otpad
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4.8.Podatoci
za
integrirana
nacionalna
4.8.Të dhëna për rrjetin integrues nacionale
për largimin e mbeturinave dhe instalimeve mre`a za otsranuvawe na otpadot i
instalacii za prerabotka
për përpunim
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4.9.Masa për sanimin e deponive të egra dhe
zonat e ndotura
4.10. Masa për edukimin e vetëdijes publike
për menaxhimin e mbeturinave
4.11. Përllogaritja e harxhimeve për
përpunimin dhe largimin e mbeturinave
4.12.Instrumente financiare për realizimin e
planit

4.9.Merki za sanacija na divi deponii i
zagadenite oblasti
4.10.Merki za Edukacija na javnata svest za
upravuvawe so otpad
4.11.Presmetka na tro{oci za prera-botka i
otsranuvawe na otpad
4.12.Finansiski iнsrumenti za sproveduvawe na planot

5. Organizimi i punëve me plan.

5.Organizacija na rabota so planot

1.HYRJE

1.VOVED

Kushtetuta e R. së Maqedonisë e
përshkruan të drejtën e secilit qytetar në mjedis
jetësor të shëndetshëm dhe obligimet që të
mbrojë dhe avancimin e mjedisit jetësor dhe
natyrës.
Sipa saj: Shteti është i obliuguar që të sigurojë
mjedis jetësor të shëndetshëm për qytetart e tij.
Domethënë niveli i vetëdijes për mjedisin
jetësor në R. e Maqedonisë është i ulët dhe
inofrmimi i problemeve ekologjie është i
pavolitshëm, ekzistojnë njohuri të kufizuara
sepse kjo do të thotë deponi e projektuar dhe
drejtuar sipas standardeve të Unionit Evropian,
kurse njerëzit janë mësuar dhe e pranojnë
shtyrjen në të egër të mbeturinave. Me ktë
vetëdije për mbrojtjen e mjedisit jetësor
ballafaqohet edhe Komuna e Gostivarit. Me
këtë kuptim të procesit të Decentralizimit në R.
e Maqedonisë shumë kompetenca ishin të
transferuar në vet komunat.

Ustavot na R.Makedonija go propi{uva
pravoto na sekoj gra|anin na zdrava `ivotna
sredina, no i obvrska da ja {titi i
unapreduva `ivotnata sredina i prirodata.
Spored toa: Dr`avata e dol`na da obezbedi
zdrava `ivotna sredina za svoite gra|ani.
Imeno-nivo na svest za `ivotnata sredina
vo R.Makedonija e nisko,i informiranosta
za ekolo{kite problemi e nedovolna,
postoi ograni~eno znaewe za toa {to zna~i
deponija proektirana i upravuvana sporet
standardite na Evropskata unija, a lu|eto se
naviknati i go prifa}aat divoto odlagawe
na otpadot. So takva svest za za~uvuvawe na
`ivotnata sredina se sudruva i op{tina
Gostivar.Vo ovaa smisla so procesot na
Decentralizacija vo R.Makedonija mnogu
nadle`nosti bea prefrleni na samite
op{tini.

2. Profili i Komunës
2. Profil na op{tinata
Komuna e Gostivarit përfshinë sipërfaqe prej Op{tina Gostivar zafa}a povr{ina od
650km2, e në të jetojnë 89.125 banorë sipas të 650km2,a vo nea `iveat 89.125 `iteli sporet
poslednite
statisti~ki
podatoci
od
dhënave të statistikës së fundit në vitit 2009.
Gjendet në anën
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

perëndimore

2009god.
të R. së Se navo|a
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vo

Zapadna

Makedonija

vo
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gorniot
del
na
Polo{kata
kotlina vo
Maqedonisë në pjesën e lartme të luginës së
Pollogut në pjesën e fundit të anës jugore të krajniot ju`en del na Gostivarskoto pole.
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rajonit të Gostivarit.
Ka relief të llojllojshëm, por më i theksuar
është karakterit kodrinor dhe malor që ia japin
Mali i Thatë me 1853 m, dhe Mali Sharr me
2748 m.
Shpatiet e Malit Sharr janë të mbuluara me
vegjetacion të bujshëm të pyllit me përfaqësim
të madh të ahut si dru gjethrënës.
Mali i Thatë është mal me më pak pyllëzim ku
rritet shkurret për shkak të bazamentit gëlqeror.
Lugina e Pollogut është njëra ndër luginat më
pjellore në R. e Maqedonisë me që është e
pasur me humus dhe mund të rriten të gjitha
kulturat bujqësore. Për shkak të tokës pjellore
në Komunën e Gostivarit mbeturinat e
kopshteve të gjelbërta janë përfaqësuar në sasi
të mëdha në gjithsej mbeturinat e ngurta.
Komuna e Gostivarit karakterizohet me klimë
kontinentale mesatare me temperaturë të
mesme vjetore prej 10,6˚C, ku dimri është i
ftohtë kurse muajt e verës janë të nxehta dhe të
freskëta. Në Komunën e Gostivarit ka mjaf të
reshura shiut, ku të rreshurat mesatare janë
54mm/m2, muajtë më me shumë të reshura
janë :Nëntori dhe Dhjetori.
Lagështia mesatare është rreth 77% e cila është
bazë e mirë dhe kusht për formimin e sasisë më
të madhe të mbeturinave biotretës të gjelbërta
nga të gjitha kulturat bujqësore.
Erërat në Komunën e Gostivarit janë në
drejtime dhe fuqi të ndryshme, zakonisht janë
të përfaqësuara: erërat veri-perëndimore dhe
jug-perëndimore.
Shpejtësia e erës është matur me shpejtësi
mesatare prej 3-4m/sek. e cila është e
volitshme dhe nuk ka forcë nga prishjet e
pjesëve të mbeturinave siç janë letrat,
ambalazhet e plastikave dhe paketime tjera të
mbeturinave.
Territori i Komunës së Gostivarit është mjaft i
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

Ima raznoviden reljef, no najizrazen e
ritsko-planinskiot karakter {to mu go
davaat planinite:Suva gora so 1853m,i [ar
Planina so 2748m.
Planinskite padini na [ara se pokrieni
so bujna vegetacija na {uma so golema
zastapenost na bukata kako listopadno drvo.
Suva Gora e planina so pomala {umovitos
kade {to raste niskoraste~ka {uma poradi
varovitosta na podlogata.
Polo{kata kotlina e edna od najplodnite
kotlini vo R.Makedonija bidei}i e bogata
so humus i mo`e da se odgleduvaat site
zemjodelski kulturi. Zaradi vakvata
plodnos na zemji{teto vo op{tina Gostivar
zeleniot-gradinarski otpad e zastapen vo
pogolemi koli~ini vo vkupniot cvrst
otpad.
Op{tina Gostivar se karakterizira so
umereno-kontinentalna klima so sredna
godi{na temperature od 10,6˚S,kade {to
zimite se prili~no studeni a letata se
topli i sve`i. Vo op{tina Gostivar pa|aat
dosta vrne`i od do`d,kade {to prose~nite
do`dovi
iznesuvaat
54mm/m2
so
najvrne`livi meseci:Noemvri i Dekemvri.
Prose~nata vla`nost iznesuva okolu 77%
koja e dobra podloga i uslov za stvarawe na
pogolemi koli~ini na zelen-biorazgradliv
otpad od site zemjodelski kulturi.
Vetrovite vo op{tina Gostivar se so
razli~en pravec i ja~ina,a naj~esto se
zastapeni:Severo-Zapadnite
i
JugoZapadnite vetrovi.
Brzinata na vetrovite e umerena so sredna
brzina od 3-4m/sek.{to e povolna i nema
ja~ina od rasturawe na del od otpadot kako
{to e hartijata , plasti~nata ambala`a i
drugi pakuvawa na otpad.
Teritorijata na op{tina Gostivar e dosta
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pasur me ujë që është fenomen kryesor natyror
për mjedis jetësor dhe natyrë më të pastër.
Këtu doemos duhet të përmendet se Komuna e
Gostivarit bën pjesë në territorin e Malit Shar,
e cila është njëra ndër mallet më të pasura me
bimë dhe lloje të kafshërve në gadishurllin
ballkanik dhe llogaritet njëra ndër mallet më të
pasura në Evropë me biodiverzitet të ndryshëm
e cila është bazë themelore për mjedis jetësorë
dhe natyrë të pastër.
I tërë territori i të gjithë lumenjve i takon
territorit të pellgut të Vardarit ku edeh buron
lumi Vardara në f. Vërtok me fuqi të burimit
prej 1000 l/sek. Ujin e burimit të lumit Vardar
e shftytëzon tërë popullat në Komunën e
Gostivarit si ujë për pije në sasi prej 420500l/sek kurse mbetja tjetër e ujit shkon në
shtratin natyrorpër kënaqjen e optimumit
biologjik.
Vardari si lum luan rolin kryesor në Komunën
e Gostivarit në përmirësimin e sistemit për
menaxhimin e mbeturinave komunale.
Fizionomia e relievit është e rëndësihme për t’i
përcaktuar drejtimet rrugore:
- Rruga magjistrale-M-4 Shkup-Ohër
- Rruga regjionale:Gostivar-Dibër-Ohër
- Hekurudha :Shkup-Kërçovë.
Korridoret për komunikacionin tranzit në
Komunën e Gostivarit janë shumë ideale për
transport më efikas të mbeturinave të forta
komunale nga vet lokacioni për deponim, e
veçanërisht është qasëse për rrugën magjistrale
–M-4 ku impianti i ringarkimit dhe deponia
regjionale –Rusino gjenden në të të njëjtin
drejtim kurse largësia ndërmjet prej kësaj rruge
është vetëm 3 km deri në lokalitetin në f.
Cerovë.
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bogata so voda {to e mnogu va`en priroden
fenomen za po~ista `ivotna sredina i
priroda.
Ovdeka mora da se napomene deka vo
Gostivarskata op{tina pripa|a i del od
teritorijata na [ar Planina ,koja e edna od
najbogatite planini so rastitelni i
`ivotinski
vidovi
na
Balkanskiov
poluostov i se smeta deka e edna od
najbogatite planini
vo Evropa so
najrazli~en Biodiverzitet koj e osnoven
uslov za po~ista `ivotna sredina i
priroda.
Celata teritorija na site reki pripa|a vo
Vardarskoto slivno podra~je kade {to i
reka Vardar izvira vo s.Vrutok so ja~ina na
izvorot od 1000lit./sek. Izvorskata voda od
r.Vardar se koristi za voda za piewe na
naselenieto od Gostivarskata op{tina vo
koli~ina od 420-500lit./sek.a ostatokot odi
vo prirodnoto korito za zadovoluvawe na
biolo{kiot optimum.
Vardar kako reka igra mnogu va`na uloga vo
op{tina Gostivar vo podobruvawe na
sistemot so upravuvawe so komunalniot
otpad.
Reljefnata
fizionomija
bitno
gi
determinira patnite pravci:
- Magistralniot pat-M-4-Skopje-Ohrit
- Regionalniot pat: Gostivar-DebarOhrid
- @elezni~ka pruga: Skopje-Ki~evo.
Koridorite za tranziten saobra}aj vo
op{tina Gostivar se mnogu idealni za
poefikasen
transport
na
cvrstiot
komunalen otpad do samata lokacija na
deponirawe,a
pogotovo
e
pristapenmagistralniot
pat-M-4
kade
{to
pretovarnata
rampa
i
Regionalnata
deponija-Rusino se navo|aat na isti pravec
a odale~eni se samo 3km od ovoj pat kaj
mesnosta vo s.Cerovo.

3.Gjendja me menaxhim të mbeturinave në 3. Sostojba so upravuvawe so otpad vo
R.Makedonija
R.e Maqedonisë
3.1. Politika për menaxhim me mbeturinat: 3.1. Politika za upravuvawe so otpad:
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Menazhimi me mbeturinat është njëra ndër
problemet ekologjike më serioze në Maqedoni.
Politika e përgjithshme për menaxhim me
mbeturinat për herë të parë është formuar në
Planin akcional ekologjik nacional (PAEN) në
vitin 1996, me qëllim që të tejkalohet gjendja e
përhershme dhe të krijojë një sistem të
qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave.
Qeverina e RM e krijoi rrugën në kuadër të
menaxhimit
me
mbeturinat
nëpërmjet
iniciativës së politikës në PAEN e parparë në
vitin 2007 si PAEN-2 e cila është në pajtim me
kërkesat e Unionit europian.
Korniza e përgjithshme e politikës për
menaxhim me mbeturinat është vendosur në
Ligjin për mbenaxhimin e mbeturinave në RM
e cila siguron bazë për sjelljen e akteve
nënligjore dhe paraqet tre dokumente politike
kryesore :
- Strategjija
për
menaxhimin
e
mbeturinave në R. e Maqedonisë në
periudhën 2008-2020 me qëllim që të
definohen posaçërisht nevojat afatgjate
në domenin e menaxhimit me
mbeturinat, si dhe nevojat e masave
ligjore për realizimin e tij,
- Plani nacional për menaxhimin e
mbeturinave në R.M. me çka vlerësohet
gjendja e tanishme dhe jepen
rekomandimet themelore, aktivitetet
dhe mjetet dhe mekanizimi financiar në
procesin e menaxhimit me meturinat në
mandatin e ardhshëm pes vjeçar .
- Plani lokal dhe program për menaxhim
me mbeturinat përgatiten në periudhë
prej 3 vite, kurse miratohen nga ana e
Ministrisë për mjedisin jetësor dhe
planifikim hapësinor në R.M. sipas
propozimit
të
Njësisë
së
vetadministrimit lokal ku personat fizik
dhe juridik janë të kyçur në fazën e
implementimit me menaxhimin e
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

“Службен гласник на Општина Гостивар“
Бр. 10
27.12.2010 год.
страна 99
Upravuvaweto so otpaddot e eden od
najserioznite-ekolo{ki
problemi
vo
Makedonija.
Op{tata
politika
za
upravuvawe so otpadot e oformena vo
prviot Nacionalen ekolo{ki akcionen
plan(NEAP) vo 1996godina ,se so cel da se
nadmine postojanata sostojba i da se
vospostavi odr`liv sistem za upravuvawe
so otpadot.
Vladata na R.M. go vospostavi patot so
ramka za upravuvawe so otpadot preku
inicijativite na politikata vo NEAP
revidiran vo 2007 godina kako NEAP-2 koj
{to e vo soglasnost so barawata na
Evropskata unija.
Op{tata
ramka
na
politikata
za
upravuvawe so otpadot e vospostavena so
Zakonot za upravuvawe so otpadot na R.M.
koj {to obezbeduva osnova za donesuvawe na
podzakonski akti i voveduva tri glavni
politi~ki dokumenti:
-

-

-

Strategija za upravuvawe so otpad na
R.Makedonija vo period od 2008-2020
god. so cel da se definiraat posebno
dolgoro~nite potrebi vo domenot na
upravuvaweto so otpadod, kako i
potrebnite zakonodavni merki za
negovoto sproveduvawe,
Nacionalen plan za upravuvawe so
otpad na R.M., so {to se ocenuva
sega{nata sostojba i se davaat
osnovnite preporaki,aktivnosti kako
i sretstva i finansiski mehanizmi vo
procesot na upravuvawe so otpadot vo
naredniot petgodi{en mandat,
Lokalen
plan
i
programi
za
upravuvawe
so
otpadot
se
podgotvuvaat za period od 3 godini,a
se
usvojuvaat
od
strana
na
Ministerstvoto za `ivotna sredina i
prostorno planirawe na R.M.
po
predlok na Edinicata za lokalna
samouprava kade {to Pravnite i
fizi~kite lica se vklu~eni vo fazata
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mbeturinave të përgjithshme.
Në pajtim me Ligjit për menaxhimin e
mbeturinave, MMJPH, Drejtoria e mjedisit
jetësor dhe Inspektorati shtetëror për mjedisin
jetësor janë organ përgjegjës në nivel nacional
për realizim.
Përgjegësi ka edhe Ministria për shëndetësi
(Inspektorati shetëror sanitar dhe shëndetësor)
në raport me kontrolin e mbeturinave
medcinale.
Kompetencë ka edhe Inspektoriati shtetëror
itregut i cili kryen zbatimin e ligjit për
shoqatat tregtare që kryejnë ndonjë veprimtari
dhe krijojnë mbeturina.
Njësia e vetadministrimit lokal, inspktorët e
autorizuar për mjedis jetësor dhe inspektorët
komual janë përgjegjës dhe kompetent për
menaxhim me lloje tjera të mbeturinave jo të
rrezikshme dhe pastërtisë publike në nivel
locale.
3.2. Obligimet ligjore të komunave në pjesët
me menaxhimin e mbeturinave:
Komunat janë competent për aktivitetet në
vijim:
- Organizimi
për
grumbullim,
transportim
dhe
deponim
të
mbeturinave komunale,
- Kontrolli
mbi
transportin
dhe
deponimin e mbeturinave jo të
rrezikshme industrial,
- Sjellje të vendimeve për lokacionin e
kapacitetit
për
menaxhim
me
mbeturinat,
- Miratimi i rregullave për menaxhim me
mbeturinat në nivel lokal,
- Financimi dhe kontrolli për mbylljen e
deponive të egra,
- Themelimi i deponive për mbeturinat jo
të rrezikshme dhe inerte,
- Dhënia e lejeve, inspektimi dhe
monitirungu për mbrojtje e mjedisit
jetësor, me prjashtim të deponive për
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM
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na implementacija so upravuvaweto so
vkupniot otpad.
Soglasno Zakonot za upravuvawe so
otpad,M@SPP, Upravata za `ivotna
sredina i Dr`avniot ispektorat za `ivotna
sredina se odgovorni organi na nacionalno
nivo za sproveduvawe.
Odgovornos imaat i Ministerstvoto za
zdrastvo(Dr`aven sanitaren i zdratstven
ispektorat) vo odnos na kontrola na
medicinskiot otpad.
Nadle`nos ima i Dr`avniot pazaren
ispektorat koj vr{i nadzor na primena na
zakonite na trgovskite dru{tva koi vr{at
nekakva dejnos i stvaraat otpad.
Edinicata na lokalnata samouprava,
ovlastenite ispektori za `ivotna sredina i
komunalnite ispektori se nadle`ni i
odgovorni za upravuvawe so komunalniot i
drug vid na neopasen otpad i javnata ~istota
na lokalno nivo.
3.2.Zakonski obvrski na op{tinite vo delot
so upravuvawe so otpad:
Op{tinite se nadle`ni za slenive
aktivnosti;
- Organizacija
na
sobiraweto,
transportiraweto i deponiraweto na
komunalniot otpad,
- Nadzor
nad
transportot
i
deponiraweto
na
Indusriskiot
neopasen otpad,
- Donesuvawe na odluka za lokacija na
kapacitetite
za
upravuvawe
so
otpadot,
- Usvojuvawe na propisi za upravuvawe
so otpad na lokalno nivo,
- Finansirawe
i
nadzor
nad
zatvaraweto na divite deponii,
- Osnovawe na deponii za neopasen i
inerten otpad,
-

Izdavawe na dozvoli, ispekcija i
monitoring za za{tita na `ivotnata
sredina, so isklu~ok na deponiite za
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-

-

mbeturina komunale dhe operatorë më
të mëdhej-ndotja e mjedisit jetësor të
cilët janë nën kompetentë të Ministrisë
për mjedisin jetësor dhe planifikim
hapësinor në RM.
Kujdesen për pastërtinë publike dhe për
mbeturinat e braktisura,
Bashkëpunojnë me komuna tjera në
lidhje me menaxhim me lloje të
mbeturinave tjera komunale,
Dy ose më shumë komuna mund të
sjellin program të përbashkët për
menaxhim me mbeturinat dhe me lloje
tjera të mbeturinave.
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komunalen
otpad
i
pogolemite
operatori-zagaduva~i
na
`ivotna
sredina koi se vo nadle`nost na
Ministerstvoto za `ivotna sredina i
prostorno planirawe na RM.
- Se gri`at za javnata ~istota i za
napu{teniot otpad
- Sorabotuva so drugi op{tini vo vrska
so upravuvaweto so komunalniot i
drugite vidovi otpad
-

Dve ili pove}e op{tini mo`t da
donesat
zaedni~ka
programa
za
upravuvawe so otpad i so drugi vidovi
na otpad.

3.3.Gjendjent me menaxhim të mbeturinave 3.3..Sostojbite so upravuvawe so otpad na
lokalno nivo:
në nivel lokal:
- Obvrskite na op{tinite i gradot
- Obligimet e komunave dhe të qytetit të
Skopje se opi{ani vo ~len 22 od
Shkupit janë të përshkruara në nenin 22
Zakonot za upravuvawe so otpad
të Ligjit për mbenaxhim me meturinat
- Vo ~len 18 od istiot zakon se
- Në nenin 18 të të njëjtit ligj janë
propi{ani obvrskite za donesuvawe
përshkruar obligimet për sjelljen e
na Plan za upravuvawe so otpad
Planit për menaxhim me mbeturina
- Gjithashtu në nenin 19 dhe 20 janë
- Isto taka vo ~len 19 i 20 se
definuar obligimet për sjellje dhe
definirani obvrskite za donesuvawe
përmbajtje të Programit për menaxhim
i sodr`ina na programite za
upravuvawe so otpad
me mbeturinat
3.4.Qëllimi i planit për menaxhim me 3.4..Celta na planot za upravuvawe so otpad
na op{tina Gostivar:
mbeturinat në komunën e Gostivarit:
- Politika i zakonska ramka;
- Politika dhe korrnizat ligjore;
- Institucionalni i organizaciski
- Aspekte
institucionale
dhe
aspekti;
organizative;
- Resurse njerëzorë/kapacitet;
- Чove~ki resursi /kapacitet;
- Financim/mbulim të shpenzimeve dhe
- Finansirawe/pokrivawe
na
investimeve
tro{ocite i investicii
- Vetëdija e subjekteve të interesuara dhe
- Svest na zainteresirani subjekti i
komunikimi;
komunikacija;
- Qasshmëria deri te të dhënat/ njoftimi;
- Dostapnos na podatoci/ izvestuvawe;
- Ikja dhe zvogëlimi i mbeturinave;
- Izbegnuvawe i namaluvawe na
-

Shfrytëzimi
mbeturinave;

bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM
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-

otpadot;
Iskoristuvawe i reciklirawe na
otpadot;
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- Separacija,skladirawe,sobirawe i
transport na otpad;
- Tretman/prerabotka na otpad;
- Finalno odlagawe i sanacija na
optovaruvawata
na
`ivotnata
sredina;
- Vlianie vrz zdravjeto na lu|eto i na
`ivotnata sredina i priroda, so
potencijalno
vlijanie
za
Makedonskata
i
Gostivarskata
ekonomija

Menaxhimi me mbeturinat është veprimtari e
interest publik i cili bëhet në pajtim me Ligjin
për mbenaxhim me mbeturinat në RM, Ligjit
për pastërti në RM dhe Ligjit për mbrojtje të
mjedisit jetësor në RM.

Upravuvaweto so otpadot e dejnost od Javen
interes koj {to se vr{i soglasno Zakonot
za upravuvawe so otpad na RM, Zakonot za
~istota na RM i Zakonot za za{tita na
`ivotnata sredina na R.M.

4.Përmbajtja e planit për mbenaxhim me
mbeturinat:
Për realizimin e Planit nacional për mbenaxhim
me mbeturinat, Këshilli i komunave dhe i
qytetit të Shkupit, sjellin Plan për menaxhim
me mbeturinat, me propozim të Kryetarit të
Komunës dhe qytetit të Shkupit.

4. Sodr`ina na planot za upravuvawe so
otpad:
Za realizacija na Nacionalniot plan za
upravuvawe so otpad,sovetot na Op{tinite
i na gradot Skopje,donesuvaat plan za
upravuvawe so otpad ,na predlok na
Gradona~alnikot na Op{tinata i gradot
Skopje.
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-

-

Separacioni, skladimi, grumbullimi dhe
transportimi i mbeturinave;
Tretmani/përpunimi i mbeturinave;
Anulimi final dhe sanimi i ngarkesave
të mjedisit jetësor;

-

Plani sillet për periudhë prej tre vitesh,

-

-

Sidomos plan i përmban të dhënat nga
Plani nacional për menaxhim me
mbeturinat,
Kryetari i Komunës është përgjegjës
për realizimin e planit,

-

-

-

Plani dorëzohet për miratim në organin
e Drejtorisë shtetërore competent për
punët nga lëmia e mjedisit jetësor.

Plani përmban:

-

-

Planot se donesuva za period od tri
godini,
Planot
osobeno
gi
sodr`i
podatocite od Nacionalniot plan za
Upravuvawe so otpad,
Gradona~alnikot na op{tinata e
odgovoren za sproveduvawe na
planot,
Planot se dostavuva na odobruvawe
do organot na Dr`avnata uprava
nadle`en za rabotite od oblasta na
`ivotnata sredina.

Planot sodr`i:

1.Përshkrimi dhe vlerësimi i gjendjes 1.Opis i ocenka na postoe~kata sostojba vo
ekzistuese në lidhje me mbenaxhimin e vrska so upravuvaweto so Otpadot vo
op{tinat;
mbeturinave në komunë;
2.Parashikimet e gjendeve të ardhshme në 2. Predviduvawa na idnite sostojbi vo vrska
bul. B.Gjinoski 61
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lidhje me menaxhimin e mbeturinave;
3.Udhëzimet dhe qëllimet në lidhje me
mbenaxhimin e mbeturinave duke përfshirë
edhe kornizën kohor në realizimin e tyre;
4. Masat stimulative për realizimin e
aktiviteteve për shmangjen dhe zvogëlimin e
sasisë së mbeturinave si dhe shfrytëzimi i
sërishëm, reciklimi dhe shfrytëzimi i
mbeturinave si burim i energjisë;
5.Mënyra e largimit të mbeturinave që nuk
mund t’i iket dhe të përpunohet;
6.Masat konkrete dhe aktivitetet për zvogëlim
të përbërjeve bio-tretëse në mbeturinat të
destinuara për largim dhe orari kohor dhe
vëllimi i realizimit të tyre;
7.Vërtetimi i nevojave për ndërtimin dhe
instalimin e objekteve për përpunimin dhe për
largimin e mbeturinave jo të rrezikshme
përfshirë këtu edhe masat dhe afatet për
realizim;
8.Të dhëna për rrjetin nacional integrues për
largimin dhe instalimin e mbeturinave për
përpunimin e mbeturinave;
9.Mastat për sanimin e deponive të egra dhe të
zonave të ndotura;
10. Masat për edukim dhe për ngritjen e
vetëdijes publike për menaxhim me
mbeturinat;
11.Vlerësimi i shpenzimeve për përpunimin
dhe largimin e mbeturinave dhe
12.Instrumente financiare për realizimin e
planit për menaxhim me mbeturinat.
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so upravuvaweto so otpadot ;
3. Nasoki i celi vo vrska so upravuvaweto
so otpad vklu~uvaj}i i vremenski raspored
na nivnoto realizirawe;
4.Stimulativni merki za realizacija na
aktivnostite
za
izbegnuvawe
i
za
namaluvawe na koli~estvoto na sozdadeniot
otpad kako i povtorno koristewe,
reciklirawe i koristewe na otpadot kako
izvor na energija;
5.Na~in na otsranuvawe na otpadot {to
nemo`e da se izbegne i da se preraboti;
6. Konkretni merki i aktivnosti za
namaluvawe na biorazgradlivite sostojki
vo otpadot namenet za otsтranuvawe i
vremenski raspored i obem na nivnoto
realizirawe;
7.Utvrduvawe na potrebite za izgradba na
objekti i instalacii za prerabotka i za
otsranuvawe na neopasen otpad vklu~uvai}i
gi merkite i rokovite za realizacija;
8.Podatoci za integrirana nacionalna
mre`a za otsranuvawe na otpadot i
instalacii za prerabotka na otpadot;
9.Merki za sanacija na divite deponii i na
zagadenite oblasti;
10.Merki za edukacija i za podigawe na
javnata svest za upravuvawe so otpadot;
11.Procena na tro{ocite za prerabotka i
otsranuvawe na otpadot i
12.Finansiski isrumenti za sproveduvawe
na planot za upravuvawe so otpad.
4.1.Opis i otcenka na postoe~kata sostojba

4.1 Përshkrimi dhe vlerësimi i gjendjes vo vrska so upravuvaweto so otpad:
ekzistuese në lidhje me menaxhim të
mbeturinave:

Vo op{tina-Gostivar dobiena soglasnost od

Në Komunën e Gostivarit është marrë pëlqim Gradona~alnikot za upravuvawe so otpadot
nga ana e Kryetarit të Komunës për menaxhim e vo nadle`nost na;
me mbeturina në komptencë të:
-

N.P. Komunalec-Gostivar

bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

-

J.P. Komunalec-Gostivar
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N.P. Higjiena nga f. Çegran
BL Banjica nga f. Banjicë
BL Debresh nga f. Debresh
BL Çajlë nga f. Çajlë
Në momentin popullata në përgjithësi në
Komunën e Gostivarit numëron rreth 89.125
banorë për të dhënat e fundit statistikore në
vitin 2009.
Në mjedisin jetësor urban rreth 56.000 banorë
ose 60% nga gjithsej popullat në komunë.
Popullata urbane me shërbimet e mbeturinave
komunale është e përfshirë rreth 95%.
Në mjediset rurale në Komunën e Gostivarit
jetojnë rreth 33.000 banorë ose 40% nga
gjithsej popullata.
Për momentin
shërbimet me mbeturinat
komunale janë përfshirë rreth 13.000 banorë
ose 37% nga gjithsej popullata rurale.
Për periudhën e ardhshme është e paraparë që
të përfshihen me shërbimet 10.000 banorë nga
popullata rurale që jetojnë nëpër fshatra e
fushës së Gostivarit për shkak se janë në
dispozicion me infrastrukturën dhe rrugët.
Popullata e ngelur e fshatrave rreth 10.000
banorë të cilët jetojnë në brezin malor të
Komunës së Gostivarit do të mbeten edhe më
tutje jashtë sistemit për mbenaxhim të
mbeturinave për shkak të infrastrukturës në
dispozicion në vitet e ardhshme.
JP”Komunalec” – Gostivar:
Nga Kryetari i Komunës dhe Këshilli i
Komunës së Gostivar i ka marrë kompetencat
për menaxhimin e mbeturinave kurse si akt
valid në momentin e shfrytëzon vendimin për
organizim të ndërmarrjes publike për veprimati
komunale-Komunalec-Gostivar të sejllur më
dt. 20.12.1989 nën nr. 03-1268 ku i është
dhënë leja për zhvendosjen dhe deponimin e
mbaturinave nën shfrën 100352 nga ana e
Ministrisë për mjedisin jetësor në R. e
Maqedonisë, dhe aktvendimi i fundit nga
Regjistri qendror i R.M.
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- J.P. Higiena od s.^egrane
- MZ Bawica od s. D. Bawica
- MZ Debre{e od s.Debre{e
MZ ^ajle od s.^ajle
Vo momentov
vkupnoto naselenie na
op{tina Gostivar
broi okolu 89.125
`iteli so poslednite statisti~ki podatoci
napraveni vo 2009god.
Vo
urbana
sredina
`iveat
okolu
56.000`iteli ili okolu 60% od vkupnoto
naselenie
vo
op{tinata.
Urbanoto
naselenie so usluga na komunalen otpad e
opfateno so okolu 95%.
Vo Ruralni sredini vo op{tina Gostivar
`iveat okolu 33.000 `iteli ili 40% od
vkupnoto naselenie.
Vo momentov so usluga so komunalen otpad
se opfateni okolu 13.000 `iteli ili 37%
od vkupnoto ruralno naselenie.
Vo naredniov period e predvideno da se
opfati so usluga ruralnoto naselenie u{te
10.000 `iteli koe `ivee vo okolnite selski
naselbi vo Gostivarskoto pole bidej}i se
dostapni so infrastruktura i pati{ta.
Ostanatoto selsko naselenie od okolu
10.000`iteli koe `ivee vo planinskiot
pojas na op{tina Gostivar }e ostane i
ponataka nadvor od sistemot na upravuvawe
so otpad poradi nedostapna infrastruktura
vo narednite godini.
JP “Komunalec“ - G ostivar:
Ja
ima
nadle`nosta
dobiena
od
Gradona~alnikot i Sovetot na Op{tina
Gostivar za Upravuvawe so otpadot a kako
validen akt vo momentov ja koristi
odlukata za organizirawe na javno
pretprijatie za komunalni dejnostiKomunalec - Gostivar donesena na den:
20.12.1989god. pod br.03-1268 kade {to mu e
dadena dozvola za iznesuvawe i deponirawe
na otpad pod {ifra 100352 od strana na
Ministerstvoto za `ivotna sredina na
R.Makedonija , i poslednoto re{enie od
Centralniot registar na R.M.
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Për momentin N.P. Komunalec – Gostivar
kryen shërbime komunale të grumbullimi,
transportimit dhe deponimit të mbeturinave
komunale në qytetin e Gostivarit i cili numëron
56.000 banorë.
Si mjedis urban qyteti i Gostivarit me
shërbimet komunale nga N.P. Komunale është
i përfshirë rreth 95% nga gjithsej popullsia e
qytetit ose i kryen shërbime për 53.000 banorë.
NP Komunalec kryen shërbimet e mbeturinave
komunale edhe për fshatrat përreth qytetit
respektivisht në Mjediset rurale në komunë në
fshatrat:Turçan ii Madh, Balindoll, Zdunjë,
Rave, Vërtok dhe Reçan.
Në mjediset rurale në fshatrat e përmendura më
lart NP Komunal bën shërbimet e bërllokut për
3100 banorë ose rreth 10% nga gjithsej
popullaca e cila jeton në mjediset rurale të
Komunës së Gostivarit.
Nga popullata në tërësi e Komunës së
Gostivarit, N.P. Komunalec bën shërbime për
bëllog rreth 63%.
NP Komunalec – Gostivar bën shërbimet e
bërllogut komunal në bartjen, transportin dhe
deponimin e rreth: 56.000 banorëve saktësisht
të 9720 familjeve private, 3900 ndërtesave
kolektive, 1356 lokaleve private dhe depove
dhe 107 institucioneve shtetërore komunale.

Vendosja e organizimit të NP Komunalec
është në vijim:
Ka dy njësi punuese për shërbime të
përbashkëta edhe atë:
1. NJ.P. Higjiena komunale
2.NJ.R. ujësjellësi dhe kanalizimi
NJ.R Higjiena komunale: është përgjegjës
për mbenaxhim me mbeturina e forta në të
cilën njësi janë të punësuar 107- ekzekutues në
seksionet e punëve vijuese:
- Seksioni për higjienë inviduale
komunale
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Vo momentov J.P.Komunalec-Gostivar vr{i
komunalna
usluga
na
sobirawe,
transportirawe i deponirawe na cvrst
komunalen otpad vo gradot Gostivar koj
broi okolu 56.000`iteli.
Kako gradska urbana sredina Gostivar so
komunalna usluga od J.P.Komunalec e
opfaten so okolu 95% od celoto gratsko
naselenie ili vr{i usluga na oklu
53.000`iteli.
JP Komunalec vr{i usluga na kom.otpad i
vo okolnite sela na gradov odnosno vo
Ruralnata sredina na op{tinata vo selata:
Belovi{te, Balindol, Zduwe, Raven, Vrutok
i Re~ane.
Vo ruralnata sredina na navedenive sela JP
Komunalec pravi usluga na smed na okolu
3100`iteli ili okolu 10% od vkupnoto
naselenie koe `ivee vo Ruralnata sredina
na op{tina Gostivar.
Od celokupnoto naselenie na op{tina
Gostivar,J.P.Komunalec pravi usluga za
smed na okolu 63%.
JP Komunalec - Gostivar pravi usluga na
komunalen smed vo podigawe,transport i
deponirawe na okolu:
56.000`iteli
poto~no na 9720 privatni doma}instva, 3900
kolektivni stanovi, 1356 privatni lokali i
magacini i 107 dr`avni i op{tinski
institucii.
postavenost
na
JP
Organizacionata
Komunalec e sledna;
Ima dve rabotni edinici so Zaedni~ki
slu`bi i toa:
1.R.E.Komunalna higiena
2.R.E.Vodovot i kanalizacija
R.E.Komunalna higiena: e odgovorna za
upravuvaweto so cvrstiot komunalen otpad
vo koja edinica se vraboteni 107izvr{iteli vo slednive oddelenija za
rabota:
- Oddelenie
za
individualna
komunalna higiena
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-

Seksioni për higjienë publike komunale

-

Seksioni për parqe dhe gjelbërime
Seksioni për mirëmbajtjen e deponisë
Seksioni për mbexhim me varrezat

- Seksioni për kafshë endacake
- Seksioni për parkingjet e qytetit
- Seksioni për punë-auto-mekanik
Nga gjithsej të punësuarit në NJ.R higjienën
komunale direkt janë të kyçur 88 ekzekutues
për grumbullimin, transportinin dhe deponimin
e mbeturinave.
Në transpoëtin për mbeturinat e ngurta
komunale janë kyçyr 7 automjete me vjetërsi
mesatare prej 15 vitesh.
Qëllimi themelor i NJ.R Higjiena komunale
është grumbullimi, transportimi dhe deponimi i
mbeturinave
nga
familjet
indivuduale,
ndërtesat kolektive, institucionet publike,
butiqet, dyqanet antizanate, rrugët dhe trotuaret
si sipërfaqet publike dhe parqet në Komunën e
Gostivarit.
Mbaturinat grumbullohen nga territoret e
qytetit nga ndërtesat kolektive dhe familjet
individuale edhe nga vendbanimet për rreth: f.
Balindoll, f. Turçan i Madh, f. Çajlë, f. Zudnjë,
f. Raven, f. Vërtok, f. Reçan.
Shërbimet komunale për mbeturina për
momentin NP Komunalec në Komunën e
Gostivarit bën shërbime për 56.000 banorëve
ose gjithsej numri i banorëve sipas regjistrimit
të fundit është 89.122 banorë si ndërmarrje
publike i kryen shërbimet për rreth 63%.
Regjioni është i ndarë në tre zona:
Zona e parë, Territori qendror i qytetit ku
mbeturinat grumbullohet pesë herë në javë.
Zona e dytë: Në territorin më të gjerë të qytetit
mbeturinat grumbullohen dy herë në javë.
Faza e tretë: Fshatrat dhe paralagjet në
komunën
e
Gostivarit,
mbeturinat
grumbullohet një herë në javë .
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- Oddelenie za Javna komunalna
higiena
- Oddelenie za parkovi i zelenilo
- Oddelenie za odr`uvawe na deponii
- Oddelenie
za
upravuvawe
so
grobi{ta
- Oddelenie za `ivotni bezdomnici
- Oddelenie za parkinzi vo gradot
- Oddelenie za avto-mehani~arski
raboti
Od vkupno vrabotenite vo R.E.Komunalna
higiena direkno vklu~eni za sobirawe,
transportirawe i deponirawe so otpadot se
88 izvr{iteli.
Vo transportot na cvrstiot komunalen
otpad se vklu~eni 7 motorni vozila so
prose~na starost nad 15 godini.
Osnovna cel na R.E.Komunalna higiena e
sobirawe, transportirawe i deponirawe na
otpadot od individualnite doma}instva,
kolektivnite zgradi, javnite institucii,
buticite, zanaet~iskite du}ani, ulicite i
trotoarite kako javni povr{ini i
parkovite vo op{tina Gostivar.
Otpadot se sobira od gradskoto podra~je od
kolektivnite zgradi i individualnite
doma}instva i od okolnite naseleni mesta
na:
s.Balindol,
s.Belovi{te,
s.Чajle,
s.Zduwe, s.Raven, s.Vrutok, s.Re~ane.
Komunalna usluga za smet vo momentov kako
JP Komunalec vo op{tina Gostivar se vr{i
usluga na okolu 56.000 `iteli ili od
vkupniot broj na `iteli koi spored
posledniot popis gi ima 89.122 `iteli kako
javno pretprijatie vr{at usluga na okolu
63%.
Regionot e podelen vo tri zoni:
Prva zona: Centralno gradsko podra~je kade
smetot se sobira pet pati vo nedelata,
Vtora zona: Po{iroko gradsko podra~je
kade smetot se sobira dva pati vo nedelata,
Treta zona: Pregradijata i selata na
op{tina Gostivar, kade smetot se sobira
edna{ vo nedelata.
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Vkupno
registrirani
korisnici
na
Gjithsej shfrytëzues të regjistruar në
shërbimeve komunale për momentin janë komunalni uslugi vo momentov se 15.083
15.085 shfrytëzues, kurse sipas kategorive korisnici, a po kategorii se sledive:
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janë:
Shtëpi private
=9.720 copë
Ndërtesa kolektive-banesa =3.900 copë
Shitore private dhe magazine =1.356 copë
Firma publike
61 copë
Insititucite shtetërore = 46 copë
_____________________________________
Gjithsej: =15.083 shfrytëzues

Privatni ku}i
= 9.720kom.
Kolektivni zgradi stanovi = 3.900kom
Privatni du}ani i magacini = 1.356kom.
Javni firmi
= 61kom.
Dr`avni institucii =
Vkupno:

46kom.

=15.083korisnici

Skladimi i mbeturinave të ngurta komunale
bëhet në këto enët komunale në vijim:
Kazane dhe kontenjerë për mbeturinat e ngurta
të cila janë në shfrytëzim:
Kontenjerë prej 5m3
=11 copë
Kontenjerë prej 1,1m3
=230 copë
Eko-kontenjerë prej 1,1m3
=15 copë
Kazane prej 25 lit.
=750 copë
Kazane prej 20 lit.
=630 copë
Kazane prej 60 lit.
=2.430 copë
Kazane prej 80 lit.
=5.560 copë
Kazane prej 120 lit.
=20.000 copë
Pajisje të mbetura
=1.650 copë

Skladirawevo na cvrstiot komunalen otpad
se vr{i vo slednive komunalni sadovi:
Kanti i konteweri za cvrst otpad koi se vo
upotreba:
Konteweri od 5m3
= 11kom.
Konteweri od 1,1m3
= 230kom.
Eko-konteweri od 1,1m3 = 15kom.
Kanti od 25 lit.
= 720kom.
Kanti od 50 lit.
= 630kom
Kanti od 60-lit.
= 2.430kom
Kanti od 80-lit.
= 5.560kim
Kanti od 120-lit.
= 1.100kom
Kesi najlon.
=20.000kom
Ostanat pribor
= 1.650kom

NP Komunalec – Gostivar si ndërmarrje
komunale e autorizuar t’i kryejë punët e
shërbimeve komunale për qytetarët në fillim të
vitit, përgatit Programë për punën e NP
Komunalec- Gostivar që miratohet nga Këshilli
drejtues i ndërmarrjes publike dhe realizon
nëpërmjet njësive punuese dhe shërbimeve dhe
Raporti vjetor për sipërfaqet publike
në
Komunën e Gostivarit të cilë ia dorëzon
Këshillit të Komunës së Gostivarit për miratim.
Në vitin 2010 është parashtrua dhe miratuar
program për mirëmbajtjen e higjienës publike
dhe gjelbërimit në Gostivar me Vendimin
nr.02-16/3 nga dt. 22.01.2010.
Programi për punën e NP Komunalec për
sipërfaqet publike përbëhet nga këto detyrat
punuese me sipërfaqet vijuese e në m2:

JP Komunalec - Gostivar kako ovlasteno
komunalno pretprijatie da vr{i komunalni
uslugi na gra”anite na po~etokot na sekoja
rabotna godina izgotvuva PROGRAMA za
rabota na JP Komunalec - Gostivar {to se
usvojuva od Upravniot odbor na javnoto
pretpriatie a ja sproveduva preku svoite
rabotni edinici i slu`bi i Godi{na
programa za javnite povr{ini na op{tinata
Gostivar koja ja podnesuva na usvojuvawe za
rabota do Sovetot na op{tina-Gostivar.
Vo 2010god. e podnesena i odobrena
programata za odr`uvawe na javnata higiena
i zeleniloto vo Gostivar so odluka br.0216/3 od 22.01.2010god.
Programata za rabota na JP Komunalec za
javnite povr{ini se sostoi vo slednive
rabotni zada~i so slednata opfatenost
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izrazena vo m2:

1.Larja me dorë e rrugëve dhe trotuareve në
m2 =107.300
2.Larrja e rrugëve dhe trotuareve Autostërpikje në m2 = 90.000
3.Fshierrja e rrugëve dhe trotuare në m2
=175.000
4.Ngarkimi i mbeturinave nga larjet dhe
fshierrje e rrugëve në m2
=411.750
5.Mirëmbajtja e gjelbërimit në m2 =200.000
6.Mirëmbajtja e kanalizimit aftmosferik në m.
= 30.000

1. Ra~no miewe na ulici i trotoari vo m2 =
107.300
2. Miewe na ulici i trotoari so Avtoprskalka vo m2
= 90.000
3. Metewe na ulici i trotoari vo m2
=175.000
4. Natovar na smed od mieni i meteni ulici
vo m2
=411.750
5. Odr`uvawe na zeleniloto vo m2
= 200.000
6. Odr`uvawe na Atmosverska kanalizacija
vo m.
= 30.000

Larja e rrugëve dhe trotuareve: Kryhet me
anë të dorës me sasi nëpërmjet rrjetit hidrant
nëpër qytet ku janë të instaluara 52-hidrante
kyçëse në rrjetin e ujësjellësit të qytetit.
Larja e rrugëve dhe trotuareve kryhet regullisht
përveç në muajt e dimrit kur ka borë, akull,
reciklimi i ujit dhe defektet e linjave.
Larja e rrugëve dhe totuareve me Autostërpikje bëhet në ato pjesë të qytetit ku nuk ka
rrjet hydrant posaçërisht në sezonat verore nga
muaji Korrik deri në muajin tetor me automjet
motorik.
Për operacionin e lartpërmendur janë të
angazhuar 9-kryerës të punëve.

Miewe na ulici i trotoari: Se vr{i ra~no
so koli~ka preku hidrantska mre`a vo
gradov kade {to se instalirani 52-hidranti
priklu~eni na gratskata vodovodna mre`a.
Mieweto na ulicite i trotoarite se vr{i
redovno sem vo Zimskite meseci koga ima
sneg, mraz, restrikcija na vodata i defekt
na linijata.
Miewe na ulicite i trotoarite so Avtoprskalka se odviva na onoj del od gradot
kade {to nema hidranska mre`a pogotovo vo
Letna sezona od mesec Juli do mesec
Oktomvri so motorno vozilo.
Za navedenava operacija se anga`irani 9izvr{iteli.

Fshirja e rrugëve dhe trotuareve: Kryhet
me krah me pajisje për fshierje me netull,
lopatë dhe kanta prej 80 litrash për mbeturina.
Fshirja e rrugëve në tërritorin qendror të qytetit
kryhen pesë herë në javë, në territorin më të
gjërë të qytetit fshierrja bëhet katër herë në
javë, kurse në vendbanimet jashtë qytetit
fshierrja bëhet tre herë në javë. Në periudhën
dimërore kryerësit e punëve për larrje dhe
fshirrje janë të angazhuar për pastrimin dhe
largimin e borës nëpër trotuare në territorin
qendror të qytetit dhe para të gjithave shkollat
dhe organizatat në qytet.
Për operacionin e larpërmendur të higjienës

Metewe na ulici i trotoari: Se vr{i ra~no
so pribor za metewe od metla,lopata i
kanta od 80 litri za smet. Meteweto na
ulicite vo centralnoto gratsko podra~je se
vr{i pet pati vo nedelata, vo po{irokoto
gradsko podra~je se meti ~etiri pati vo
nedelata, a vo prigradskite naselbi se meti
tri pati vo nedelata. Vo Zimskiot period
izvr{itelite pera~i
i meta~i se
anga`iraat za ~istewe i otsranuvawe na
snegot od trotoarite vo centralnoto
gratsko podra~je i pred site javni
obrazovni i zdratsvveni organizacii vo
gradov.
Za navedenava operacija na javnata higiena
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publike janë të angazhuar 18 realizues.
Ngarkimi dhe largimi i mbeturinave nga
fshirrja dhe larja e rrugëve dhe trotuareve:
Kryhet sipas dinamikës së detyrave punuese
në varshmërit të orarit të larsjes dhe fshierrje të
rrugëve dhe trotuareve. Me detyrën punuese të
theksuar më lartë bëhet ngarkimi, transportimi
dhe deponimi i bërllokut nga të gjitha
sipërfaqet publike në Komunën e Gostivarit.
Për kryerrjën e këtyre operime të punëve janë
të angazhuar 4 realizues me një atuomjet.
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se anga`irani 18 izvr{iteli.
Natovar i iznesuvawe na smet od metenite i
perenite ulici i trotoari:
Se vr{i prema dinamikata na rabotnite
zada~i vo zavisnost od rasporedot na
mieweto i meteweto na ulicite i
trotoarite. So navedenava rabotna zada~a
se vr{i tovarawe, transportirawe i
deponirawe na smetot od site javni
povr{ini vo op{tina Gostivar. Za
izvr{uvawe na ovaa rabotna operacija se
anga`irani 4 izvr{iteli so edno motorno
vozilo.
Odr`uvawe na zeleniloto: Se vr{i na
slednive povr{ini i toa:
- Parkot od desnata strana na
r.Vardar od Sutskata palata do
Fudbalskiot stadion vo Gostivar
- Parkot od levata strana na r.Vardar
od mostot do sutskata palata do
O.U.Kemal Ataturk
- Parkot
prед
Sobranieto
na
op{tina-Gostivar
- Parkot vo plo{tadot na gradot
- Lenta so zelena povr{ina na
Bulevarite;B. Ginoski i G.Del~ev
- Zelenite
povr{ini
prед
kolektivnite zgradi vo Gostivar
- Zeleniloto prêt kulturniot domAsnom vo Gostivar
- Kejot na r.Vardar od `elezni~kiot
most na r.Vardar do nas.-Dutlok

Mirëmbajtja e gjelbërimit: Kryhet në
sipërfaqet vijuese edhe atë:
- Parku nga ana e djathtë e l.Vardar nga
ndërtesa e gjyqit deri në fushën e sportit
në Gostivar
- Parku nga ana e majtë e l. Vardar nga
urra deri në ndërtesën e gjyqit deri në
SH.F.Kemal Ataturk
- Parku para Komunës së Gostivarit
- Parku në qendrën e qytetit
- Shiriti me sipërfaqe të gjelbër në
bulevarin B. Gjinoski dhe G.Dellçev.
- Sipërfaqet e gjelbërta para ndërtesave
kolektive në Gostivar
- Gjelbërimi para shtëpisë së kulturës
Asnom në Gostivar
- Keji i l. Vardar deri në urën e
hekurrudhës së l. Vardar deri në lagje
Dutllok
- Redovno praznewe na korpi za otpad
- Pastrim të rregullt i shprtave për
postaveni vo zelenite povr{ini i
mbeturina të vendosura në sipërfaqet e
trotoarite vo centralnoto gratsko
gjelbërta dhe trotuarite në territorin
podra~je vo Gostivar od 276kom, i
qendror të qytetit të Gostivarit me 276
odr`uvawe vo funkcija na 120 klupi
cop., dhe mirëmbajtje në funksion të
za sedewe postaveni vo site parkovi
120 ulëset të vendosura në të gjitha
koi slu`at za odmor i rekreacija.
parqet të cila shërbejnë për pushim dhe
rekreim
Mirëmbajtja e gjelbërimit në Komunën e Odr`uvaweto na zeleniloto vo op{tina
Gostivarit përfshinë hapësirë prej 200.000 m2, Gostivar zafa}a prostor od 200.000m2, a za
e për bartje të pandërprerë janë të angazhuar nepre~eno iznesuvawe se anga`irani 18bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM
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izvr{iteli.

Mirëmbajtja e kanalizimit atmosferik:

Odr`uvawe na atmosferskata kanalizacija:

Përfshirë mirëmbajtje të kanalizimit të qytetit
në sipërfaqe prej 30.000m, me 900 dhe 500
revizione të pusetave .
Detyra e punës përbëhet prej pastrimit të
regullt të pusetave për derdhjen e ujrave
atmosferik dhe revizionit të pusetave nga
kundrina e grumbulluar nga kalimet rrugore
dhe trotuaret, e posaçërisht pas rreshjeve të
shiut dhe mbeturina të ndryshme. Në situata të
këtilla vjen deri te ngulfatja e rrejtit të
kanalizimit.
Zhbllokimi bëhet me automjet special
Kanalxhet, kurse nëpër vendet joqasëse për
automjetet, zhbllokimi bëhet me krah dhe
spango.
Për kryerrjen e detyrave punuese janë të
angazhuar 6- realizues dhe një automjet –
Kanalxhet.
Mirëmbajtja e gjelbërimit dhe higjiena në
varrezat e qytetit:
Në Gostivar jetojnë dy bashkësi fetare dhe
lokacioni është i ndarë në dy pjesë për
konfesionin islam dhe ortodoks.
Hapësira ndërtimore e dedikuar për varreza
është me sipërfaae prej 10.000m2.
Për mirëmbajtjen e higjienës në varrezat janë të
angazhuar 5- kryerës të punëve dhe një
automjet të nevojshëm. Në lagjet e fshatrave
shërbimet për varrimin dhe mirëmbajtjen e
higjienës në varrezat rregullohet nëpërmjet
institucioneve fetare dhe bashkësitë lokale në
vet fshatrat.
Deponimi i mbeturinave dhe mirëmbajtja e
deponisë:
Grumbullimi dhe trasnportimi i mbeturinave
siç theksuam më parë Gostivari si tetirot
qendror
është i ndarë në tre zona.
Grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave
nga qyteti dhe lagjet periferike bëne shërbime

Opfa}a
odr`uvawe
na
gradskata
kanalizacija vo dol`ina od 30.000m,so 900
slivnici i 500 revizioni {ahti.
Rabotnata zada~a se sostoi od redovno
~istewe na slivnicite i revizionite {ahti
od talogot nasobran od kolovoznite traki i
trotoari a pogotovo posle Atmosferski
padavini i razni otpadoci. Vo vakvi
situacii dova|a do zapu{uvawe na
kaнalizacionata mre`a.
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Otpu{uvaweto se vr{i so specijalno
vozilo Kanalxet, a vo nepristapni mesta za
voziloto otpu{uvaweto se vr{i ra~no so
sajla.
Za izvr{uvawe na rabotnite zada~i se
anga`irani 6-izvr{iteli i edno vozilo Kanalxet.
Odr`uvawe na zeleniloto i higienata vo
gratskite grobi{ta:
Vo Gostivar `iveat dve verski zaednici i
lokacijata e podelena na dva dela za
Islamska i Parvoslavna veroispoved.
Grade`niot prostor namenet za grobi{ta e
so povr{ina od 10.000m2.
Za odr`uvawe na higienata vo grobi{tata
se anga`irani 5-izvr{iteli so edno
pogrebno vozilo. Vo selskite naselbi
pogrebalnite uslugi i odr`uvaweto na
higienata so grobi{tata se regulira preku
verskite institucii i mesnite zaednici vo
samite sela.
Deponirawe na smetod i odr`uvawe na
deponijata:
Sobiraweto i transportiraweto na otpadot
kako {to istaknavme prethodno Gostivar
kako gratsko podra~je e podelen vo tri zoni.
Sobiraweto i transportirawe na otpad od
gradov i prigratskite naselbi se pravi
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për 65.000 banorëve ose për
13.620
amvisëri,1.356 diqane dhe 107 institucione
publike.
Pjesa më e madhe e amvisërive rreth 70%
shfrytëzojnë kanta për bëllok si metodë
kryesore për grumbullimin e mbeturinave.
Lloji i kantave është i ndryshueshme ku pjesa
më e madhe e kantave janë prej plastike me
kapacitet prej 80 deri 100 lit. kurse pjesa e
mbetur nga llojet dhe madhësitë e ndryshme.
Kontenjerët publike prej nga 1,1m3
shfrytëzohen prej rreth 30% nga gjithsej
popullata në komunë kurse janë të locuara në
sipërfaqet publike qarkulluese në atarin e
jetesës kolektiv dhe territorit qendror të qytetit
ku kemi popullatë të ngushtë (dendur). Në
qytet janë të shpërndara 42 lokacione, kurse i
kemi në përdorim 241 copë të kontenjerëve për
mbeturinat komunale e gjithashu kemi
shpërndarë
edhe
Eko-kontenjerë
për
ambalazhet prej plastike në 11 lokacione me 21
copë të cilat dallohen si me frekuencë të
lartëdhe me dendësi të madhe të popullatës.
Lokacionet e theksuara më lartë janë lokacione
të urbanizuara me qasje të automjetit, me
ndriçim të mirë, rrjet hydrant të kanalizimit për
mirëmbajtjen e higjienës në vet lokacionit.
Kontenjerët ekologji
shërbejnë për
grumbullimin dhe selektimin e PESEambalazheve, kurse kontenjerët janë prej teli.
NP Komunalec ka ndërtuar edhe ishull
ekologjik me vensojen e dy kontenjerëve për
pesë-ambalayhe dhe letra. Në Gostivar kemi
vendosur edhe tre kontenjerë prej teli për
ambalazhet prej kartoni nëpër qendrat e mëdha
tregtare siç janë: Kam-market, Getro dhe
Bitamin –aga.
Grumbullimi, transportimi, paketimi i pesëambalazheve dhe letrave krahas N.P.
Muhamed-AG-Gostivar,
kryen edhe NP
Komunalec e pastaj ambalazhi shitet në
kapacitetet përpunuese në Shkup.
Në territorin e Komunës së Gostivarit janë të
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM
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usluga na okolu 56.000 `iteli ili na 13.620
doma}instva, 1.356 du}ani i 107- javni
institucii.
Pogolemiot del od doma}instvata okolu
70% koristat kanti za gubre kako glaven
metod za sobirawe na otpadot. Vidot na
kantite e razli~en kade {to pogolemiot
del od kantite se plasti~ni so kapacitet od
80 do 100lit. a ostanatiot del e od sekakov
vid i golemina.
Javnite konteweri od 1,1m3 se koristat od
okolu 30% od vkupnoto naselenie vo
op{tinata a se locirani na javni prometni
povr{ini vo atarot na kolektivnoto
`iveewe i centralnoto gratsko podra~je
kade {to imame gusta naselenost. Vo gradov
se rasporedeni na 42 lokacii, a gi imame vo
upotreba 241kom.na konteweri za komunalen
otpad a isto taka imame rasporedeno i Ekokonteweri za plasti~na ambala`a na 11lokacii so 21kom. koi se odlikuvat kako
visokofrekfrentni so golema gustina na
naselenie.
Navedenive lokacii se urbanizirani
lokacii so pristap na vozilo, so dobro
osfetluvawe hidranska i kanalizaciona
mre`a za odr`uvawe na higienata na samata
lokacija. Ekolo{kite konteweri slu`at za
sobirawe i selekcija na PET-ambala`a, a
kontewerrite se `i~ani.
JP Komunalec ima izgradeno i ekolo{ki
ostrov so postaveni dva konteweri za petambala`a i hartija. Vo Gostivar imame
postaveno i tri
`i~ani konteweri za
kartonska ambala`a do golemite trgovski
centri kako {to se; Kam-market,Getro i
Vitamin-aga.
Sobiraweto, transporot, pakuvaweto na
Pet-ambala`ata i hartijata pokraj P.P.
Muhamed-AG-Gostivar,
vr{i
i
JP
Komunalec a potoa ambala`ata se prodava
na prerabotuva~kite kapaciteti vo Skopje.
Na podra~jeto na op{tina-Gostivar se
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kyçura 7 automjete në pronë të NP Komunalec
të cilët bëjnë grumbullimin dhe transportimin
në sasitë ditore prej rreth 60t ose 100m3
mbeturina të ngurta në deponinë e qytetit në
v.q. Meçkin doll.
Deponia e qytetit nuk i kënaq kërkesa e
standardeve europiane të Ligjit për deponim të
mbeturinave në R.M. ku kjo deponi i takon
llojit të deponive të egra për shkak se nuk
deponohet në gropë të caktuar (qeli) ku baza
është e izoluar nga kullimi i filtratit dhe
përzierja me ujërat nëntokësore, nuk ka ujë
teknik për fikjen e zjarreve, nuk zabotohet
deponimi i rregullt i mbeturinave sipas
teknologjisë së deponimit sanitar.
Koordinimi i deponive:
-Gjërësia gjeografike = kufiri –Jug-perëndimor
-Gjatësia gjeografike = kufiri Veri-lindor
-Gjatësia e deponisë
= 1300m
-Gjërësia e deponisë
= 65m
-Lartësia mbidetare
= 45m
-Sipërfaqja për shfrytëzim =8.500 m2
-Pwrmbushja momentale =200.000m3
-Volumi maksimal
=280.000m3
-% e plotësuar
=75%
-Sasi vjetore mesatare
=42.000m3
-Sasia e deritanishme e deponimit =200.000m3
Deponia e qytetit Meçkin Doll gjendet në
largësi prej 3 km nga lagja më e afërt e qytetit.
Qasja deri te deponia është e lehtë për shkak se
është i asfaltuar rruga e cila i lidh fshatrat:
Gjonovice, Simnisë dhe Mitrovikërst me
Gostivarin.
Përbërja gjeologjike e tokës në fushën më të
gjërë të deponisë ka shklëmbinj nga periudha e
vjetër pleozoike. Deponia nuk është e furnizuar
me rymë elektrike dhe ujës dhe në rast të
zjarreve NP Komunalec bashkëpunon me
shërbimin zjarrfikës në Gostivar porsaçërisht
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM
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vklu~eni 7 motorni vozila sopstvenost na
JP
Komunalec
koi
sobiraat
i
transportiraat dnevni koli~ini od okolu
60t ili 100m3 cvrst otpad na gradska
deponija na m.v. Me~kin dol.
Gradskata deponija ne gi zadovoluva
Evropskite standardi i barawata na
Zakonot za deponirawe na otpad na R.M.
kade {to ovaa deponija spa”a vo vidot na
divi deponii zatoa {to ne se deponira vo
odredena jama (}elija) kade {to podlogata e
izolirana od istekuvawe na filtratot i
me{awe so podzemnite vodi,nema tehni~ka
voda za navremeno gasewe na po`ar, ne se
primenuva pravilno deponirawe na otpadot
po tehnologija na Sanitarno deponirawe.
Kordinati na deponijata:
-Geografska {iro~ina = Jugo-Isto~no od
Grini~
-Geografska dol`ina = Severo-Isto~no od
Grini~
-Dol`ina na deponijata
= 1300m
-[iro~ina na deponijata =
65m
-Nadmorska visina
= 450m
-Povr{ina za koristewe od= 8.500m2
-Momentalna ispolnetost = 200.000m3
-Maksimalen volume
= 280.000m3
-% na ispolnetost
=
75%
-Prose~ni godi{ni koli~ini = 42.000m3
-Deponirana dosega{na koli~ina
= 200.000m3
Gradskata deponija Me~kin dol se navo”a na
3km od najbliskata gratska naselba.
Pristaapot do deponijata e lessen bidei}i
ima asfaltiran pat koj gi povrzuva selata;
Gonovica,Simnica i Mitrojkrsti so
Gostivar.
Geolo{kiot sostav na zemji{teto na
po{irokiot predel na deponijava ima
staro-poleozojski
steni,
tarpentini,
treset,
gabro,
granit,
varovnik
i
deluvijalni i aluvijalni po~vi. Deponijava
so el.struja i voda ne e snabdena i vo slu~aj
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në sezonin veror.

Sistemi me ujë për pije i automjeteve për
bërllok pas orarit të punës gjendet në
mekanizim në NP Kmunalec e cila është e
locuar në zonën industriale të qytetit. Platforma
për ngarkim të mbëturinave nuk ka për shkak
se deponia e qytetit gjendet në afërsi të
prodhuesve të bërllokut.
Mbrojtja nga ujërat atmosferike deponia
mbrohet duke iu falenderuar pjerrtësisë
natyrore në vet terrenin me nga 3% e cila është
drejtuar kah natyra deri te vet deponia dhe në
këtë mënyrë kemi thatësi natyrore të terenit
dhe qasje të lehtë të automjeteve me bërllok
për derdhjen e tyre.
Sistemi për kullim - filtrati e cila ndodh gjatë
shkatërrimit të materieme organike dhe
joorganike në mbeturinat nuk ka zgjidhje dhe
ky kullim kullohet deri në vet mjedisin natyror
dhe hyn në ujërat nëntokësore.
Dezinfektimi dhe Deratizim në vet deponinë
kryhet duke iu falenderuar pluhurit prej
silikoni e cila është përbërë nga Siliciumi i
oksidit e cila deponohet nga mbeturinatpluhurat industriale e fabrikës Silika e cila
prodhon material ndërtimor rezistues ndaj
zjarrit.
Deponia e qytetit nga ana perëndimore është e
rrethuar me rretjojë prej metali kurse brenda
saj ka rrojë e cila punon secilën ditë prej 7-15
orë.
Në raport me rypin e gjelbërt i cili bën thithjen
e erërave të këqija nga vet bëlloku, deponimi
natyral si lokacion është i rrethuar nga të tre
anët me pyll dushku dhe shkurre të ndryshme.
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na po`ar JP Komunalec sorabotuva so PP
slu`ba vo Gostivar pogotovo vo Letnata
sezona.
Sistemot so voda za perewe na vozilata za
smed
posle
rabota
se
navo”a
vo
mehanizacijata na JP Komunalec koja e
locirana vo indusriskata zona na gradot.
Platforma za pretovar na otpad nema
bidei}i gradskata deponija se navo”a vo
blizina na proizveduva~ite na smed.
Za{titata od Atmosferski vodi deponijata
se za{tituva blagodarenie na prirodniot
nagib na samiot teren od 3% koj e naso~en
prema prirodnoto dere do samata deponija i
na ovoj na~in imame prirodno isu{uvawe na
terenot i lessen pristap na vozilata so
smet za nivno isturawe.
Sistem za iscedokot - filtratot koj
nastanuva pri raspa|awe na organskite i
neorganskite materii vo otpadot nema
re{enie i ovoj iscedok se isceduva do
samoto prirodno dere i ponira vo
podzemnite vodi.
Dezinfekcija i Deratizacija na samava
deponija
se
vr{i blagodarenie
na
Silikonskata pra{ina koja e sostavena od
Silicium oksid {to se deponira od
Indusriskiot otpad-pra{ina na fabrikata
Silika koja proizveduva ognootporni
grade`ni materijali.
Gratskata deponija od Zapadnata strana
e zagradena so `elezna ograda a vnatre ima
~uvarska slu`ba koja raboti sekoj den od 715 ~asot.
Vo odnos na zeleniot pojas koj vr{i
upivawe na mirizbite od samiot otpad
prirodno deponijata kako lokacija e
zagradena od trite strain so Dabova {uma i
drugi nisko-raste~ki drvja.

Mbeturinat e ngurta të deponuara në Deponiran cvrst otpad vo deponijatadeponinë Maçkin doll në vitin 2009 në sasi Me~kin dol za 2009 godina vo koli~ini i
dhe përqindje sipas fraksioneve të caktuara: procenti po poedina~ni frakcii:
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM
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-Hartii/kartoni
=
10-14%
=
4.800m3
-Letra/kartone =10-14%
=4.800m3
-Staklo
= 1-3%
= 800m3
-Xham
=1-3%
=800m3
-Plastika
i
Pet-ambala`a
=
8-11%
=
-Plastikë dhe pesë-amgalazhe = 8-11%
4.000m3
=4.000m3
-Mbeturina organike dhe të gjelbërta =50-70% -Organski i zelen otpaд = 50-70% =
25.000m3
=25.000m3
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-Hyri dhe pluhuri (prej silikoni) = 2-4%
=1.200 m3
-Mbeturina
medicinal
=
1-2%
=100m3
- Vajëra mbetjesh, lubrifikante, kemikate të
ndryshme =0,5% =50m3
-Mbeturina elektrike dhe metalike =2-4%
=1.200m3
-Gurë dhe materijale tjera = 1-3% =800m3
-Materiale ndërtimore dhe mobilje =2-4%
=1.200m2
-Material inert =4-8%
=2.750m3
_____________________________________
Gjithsej =100%
42.650m3

-Pepel i pra{ina (silikonska) = 2- 4%
= 1.200m3
-Medicinski otpad= 1-2% = 100m3
-Otpadni masla, premazi razni hemikal.
= 0,5-1% = 50m3
-Elekti~en otpad i metal = 2-4%
=
1.200m3
-Kamen i drugi materijali = 1-3%
=
800m3
-Grade`en {ut i mebel = 2-4% = 1.200m3
-Inerten material = 4-8%
Vkupno =100%

= 2.750m3
=42.650m3

Broj na vraboteni koi upravuvaat so

Numri i të punësuarëve të cilët menaxhojnë
cvrstiot otpad
me mbeturinat e ngurta
- Menaxhment
=6
- Shoferë
=10
- Grumbullues i mbeturinave =25
- Punëtorë në deponinë
=9
- Administrata
=1
- Parqe dhe gjelbërime
=12
____________________________________
Gjithsej = 88 të punësuar
Zgjidhja e problemeve me qentë endacak:
Kjo detyrë punuese është filluar me aktivitetet
e rregullta në vitin 2010 ku NP Komunalec ka
zgjidhje teknike-ndërtimore me stacion të
ndërtuar për strehimin e qenve endacak në
zonën industrial të qytetit në hapësirën ku është
vendosur mekanizimi për ndreqje të
automjeteve komunale për shkak se këtu ka
zgjedhje teknike për kushtet kompetente për
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

-

Menaxment
Voza~i
Sobira~i na smed
Uli~ni higieni~ari
Rabotnici vo deponija
Administracija
Parkovi i zelenilo
Vkupno

= 6
=10
=25
=28
= 6
= 1
=12

= 88 rabotnika

Re{avawe na problemot so ku~iwata
skitnici:
Ovaa rabotna zada~a se po~na so redovni
aktivnosti vo 2010god. kade {to JP
Komunalec ima grade`no-tehni~ko re{enie
so izgraden stacionar za smestuvawe na
ku~i{tata skitnici vo indusriskata zona
na gradot vo prostorot kade {to e smestena
mehanizacijata za popravka na komunalnite
vozila bidei}i tuka ima tehni~ko re{enie

бул. Б. Ѓиноски 61
1230 Гостивар, РМ

bul. B.Ginoski 61
1230 Gostivar, MC

KOMUNA E GOSTIVARIT
ОПШТИНА ГОСТИВАР
GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk
tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit
Nr. 10
27.12.2010
faqja

funkcionimin e këtij stacioni, për momentin
ende nuk shfrytëzohet për shkak se mungon
kuadër veterinar professional por janë të
angazhuar 3 –kryerës të punëve me një
automjet.
Qentë gjuhen në orët e mbrëmjeve pas mes
nate me rrjete dhe akcesorë tjerë transportohen
deri te qafët e Malit Sharr dhe atje lihen që të
mbijeotjnë jashtë mjedisit urban. Qentë të cilët
ngordhin nga vdekja natyrore në sipërfaqet
publike transportohen me automjete deri në
deponinë e qytetit dhe atje kemi gropë të
posaçme ku gropimi bëhet sipas dispozitave
për mbetjet nga therrjet.

NP Higjiena nga f. Çegran:
Ndërmarrja publike
është formuar me
Vendimin e Këshillit të Komunës së Gostivarit,
kurse është e regjistruar në Regjistrin qendror
të RM nën nr. 31120100000729 si ndërmarrje
publike e cila do të kujdeset për mirëmbajtjen e
higjienës në regjionet e fshatrave: Forinë dhe
Çegran me rreth 8.000 banorë. Për momentin
kryen shërbimet për mbeturina vetëm për 600
shfrytëzuesve
të cilët kanë nënshkruar
marrëveshje për kryerrjen e shërbimeve për
gumbullimin, transportimin dhe deponimin e
meburinave të ngurta komunale, nga 550amvisëritë individuale dhe për 50- persona
juridik. Për momentin bën shërbimet për
bartjen e bërllokut për 3000 banorë. NP
Higjiena nga f. Çegran me seli në f. Çegran ka
7 (shtatë) të punësuar kryerës të punëve me një
automjet-traktor.
Grumbullimi i mbeturinave të ngurta
komunale bëhet një herë në javë kurse
transpotohen me traktor si mjet transportues.
Sasitë e grumbulluara të mbeturinave janë rreth
15 t.-20 t. me kohëzgjatje prej shtatë ditësh në
javë. Mbeturinat deponohen në deponinë e egër
në v.q. Rudina në sipërfaqe prej 4.000m2.
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

“Службен гласник на Општина Гостивар“
Бр. 10
27.12.2010 год.
страна 115
za soodveetni uslovi za funkcionirawe na
ovoj stacionar, vo momentov se u{te ne se
koristi bidej}i nedostasuva stru~en
veterinaren kadar no se anga`irano 3izvr{iteli so edno motorno vozilo.
Ku~iwata se ulovuvaat vo no}nite ~asovi
posle polno} so mre`i i drugi pomagala se
transportiraat do planinskite prevoi na
[ar-planina i tamu se ostavaat da
pre`iveat nadvor od Urbanata sredina.
Ku~iwata koi pcovisale od prirodna smrt
na javnite povr{ini se transportiraat so
motorno vozilo do gratska deponija i tamu
imame posebno iskopana jama za klani~en
otpat, a se zakopuvaat po propisot na
klani~en otpad.
JP Higiena od s.^egrane:
Javnoto pretprijatie e formirano so
Odluka na Sovetot na Op{tina Gostivar, a
e registrirano vo Centralniot registar na
RM pod br. 31120100000729 kako javno
pretprijatie koe }e se gri`i za odr`uvawe
na higienata vo reonite na selata; Forino i
Чegrane na okolu 8.000 `iteli. Vo momentov
vr{i usluga so otpad samo na 600 korisnici
so koi ima potpi{ano dogovor za vr{ewe na
usluga za sobirawe,transportirawe i
deponirawe na cvrst komunalen otpad od
550-individualni doma}instva i 50-pravni
lica. Vo momentov vr{i usluga na podigawe
na otpad na okolu 3000`iteli. JP Higiena
od s. ^egrane ima sedi{te vo s.^egrane a vo
nego se vraboteni 7(sedum) izvr{iteli so
edno motorno vozilo-traktor.

Sobiraweto na cvrstiot komunalen otpad se
vr{i samo edna{ vo nedelata i se
transportira so traktorot kako prevozno
sretstvo. Sobranite koli~ini na otpad
iznesuvaat okolu 15t. do 20t. vo vreme od
sedum dena vo nedelata. Otpadot se deponira
na divata deponija na m.v.Rudina na
povr{ina od 4.000m2.

бул. Б. Ѓиноски 61
1230 Гостивар, РМ

bul. B.Ginoski 61
1230 Gostivar, MC

KOMUNA E GOSTIVARIT
ОПШТИНА ГОСТИВАР
GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk
tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit
Nr. 10
27.12.2010
faqja

“Службен гласник на Општина Гостивар“
Бр. 10
27.12.2010 год.
страна 116
Na deponijata se primenuva deponirewe po
sistemot na nabivawe i ramnewe na
istureniot otpad so pomo{ na ma{inaguseni~ar koj e vo sopstvenost na drugo
pravno lice so koe edna{ vo mesecot se
sorabotuva i muse pla}a za izvr{enata
rabota. Deponiraweto na smetot e divo
deponirawe koe ne gi zadovoluva barawata
na Zakonot za upravuvawe so cvrstiot
komunalen otpad vo RM i Zakonot za
deponirawe na otpad na RM Javnoto
pretprijatie Higiena od s.^egrane odr`uva
javna povr{ina poseana so treva od 1500m2.
Fekalnata i Atmosferskata kanalizacija ja
odr`uva JP Komunalec - Gostivar vo ~ija
nadle`nost e istata. Godi{na programa za
rabota za 2010godina e donesena i istata e
podr`ana od upravniot odbor na JP
Higiena a isto taka e donesena odluka za
nejzino sproveduvawe i od Sovetot na
op{tina Gostivar.

Në deponinë zbatohet deponimi sipas sistemit
të ngjeshjes dhe rafshimit të mbeturinave të
derdhura me ndihmë të makinës “guseniçar” e
cila është në pronë të personit tjetër juridik me
të cilën një herë në muajt bashkëpunon dhe i
paguhet për punën e kryer. Deponimi i
bërllokut është deponim në të egër e cila nuk i
kënaq kërkesat e Ligjit për mengaxhime me
mbeturinat e ngurta komunale në RM dhe
Ligjit për deponimin e mbeturinave në RM.
Ndërmarrja publike Higjiena nga f. Çegran
mirëmban sipërfaqe publike e mbjellur me barë
prej 1500m2. Kanalizimin fekal dhe atmosferik
e mirëmban NP Komunalec – Gostivar në
kompetencë të kujt është. Programi vjetor për
punë për vitin 2010 është sjellë dhe e njëjta
është e mbështetur nga ana e Këshillit drejtues
të NP Higjiena e gjithashtu është sjellë vendim
për realizimin e tij edhe nga ana e Këshillit të
Komunës së Gostivarit.
Menaxhimi me shërbimet për varrim është në Upravuvaweto so pogrebnite uslugi e vo
kompetencë të institucioneve fetare dhe ata nadle`nost na verskite institucii i tie se
kujdesen për pastërtinë publike të varrezave.
gri`at za javnata ~istota vo samite
Bashkësia lokale e f. Banjicë:
Këtu jetojnë rreth 5800 banorë, kurse për
mengaxhim me mbeturinat e kryen b.l. Banjicë
e cila i ka ndërmarrë obligimit nga komuna e
më parshme e Banjicës së Poshme e cila si
komunë ka qenë e shkëputur me ndarjen e
territoriale të RM në vitin 2005.
Për momentin b.l. Banjicë i kryen shërbimet
me mbeturinat komunale për 820-amvisërive
ose 4000 banorëve. Shërbimi përbëhet prej
ngarkimi, transporti të mbeturinave nga
deponia e qytetit Meçkin Doll ku bëhet
deponimi i mbeturinave nga ana e NP
Komunalec.
Grumbullimi dhe transportimi bëhet dy herë në
javë edhe atë gjatë ditëve: E mërkurë dhe e
Shtunë. Transportimi bëhet me mjet
transportues-traktor me kapacitet ngarkimi prej
2T. Mbeturinat komunale deponohen në
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

grobi{ta.
Mesna zaednica s.Bawica:
Ovde `iveat okolu 5800 `iteli, a
upravuvaweto so otpad go vr{i m.z.Bawica
koja ja prevzema obvrskata od porane{nata
op{tina dolna Bawica koja kako op{tina
be{e ukinata so novata teritorijalna
podelba na RM vo 2005god.
Vo momentov m.z. Bawica vr{i usluga na
komunalen otpad na 820-doma}instva ili na
okolu 4000`iteli. Uslugata se sostoi vo
podigawe,transport na otpadot do gratskata
deponija-Me~kin dol kade se vr{i
deponirawe na otpadot od strana na JP
Komunalec.
Sobirawe i transport se vr{i dva pati vo
nedelata i toa vo denovite:Sreda i Sabota.
Transportot se vr{i so prevozno sredstvotraktor so nosivos od 2T. Komunalniot
otpad se deponira na gratska deponija a za
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deponiraweto
se
pla}a
po
tura
na vozilo od
deponinë e qytetit kurse për deponimin
paguhet për tur të automjetit prej 300,00 den, 300,00den.na JP Komunalec.
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NP Komunalecit.
Për kryen e shërbimeve me mbeturinat janë të
angazhuar 7- kryerës të punëve, kurse për
shërbimin paguhet 200.00 den. në muaj për
amvisëri.
Bashkësia lokale e f. Çajlë
Me ligjin për ndarrje territoriale të komunave
në RM në vitin 2005 f. Çajlë ka qenë në
përbërje të f. Çegran.
Nga viti 2005 kur një numër i madh i
komunave u suprimuan në R. e Maqedonisë
ashtu edhe Komuna e Çegranit iu bashkëngjit
Komunës së Gostivarit.
Në atë kohë qytetarët nga f. Çajlë u organizuar
nëpërmjet b. l. të f.Çajlë të kryejnë shërbimet
dhe ta grumbullojnë bërllokun nga popullata
vendore.
Për momentin janë të punësuar tre persona me
automjet kamion-mercedes me kapacitet 10t.
dhe kryejnë shërbimet e 350-amvisërive dhe 15
lokaleve.
Mbeturinat grumbullohen dhe transportohet dy
hetë në javë, bëhet në ditën e Shtunë dhe të
Dielë.
Mbeturinat ransportohen në deponinë e qytetit
– Gostivar dhe atje bëhet deponimi i të njëjtës,
për shërbimin e mbaturinave BL Çajlë paguan
kompensim për tur të automjetit për deponim.
Për momentin në këto dy fshatrat ku bëhen
shërbimet komunale për bërllok jetojnë rreth
280 banorë ose 560 amvirësri.
Bashkësia lokale punon për mbulim të plotë të
popullatës
vendore
për
shërbimet
e
mbeturinave, ku në momentin ngelin të pa
mbuluar edhe 210 amvisëri të cilët mbeturinat
i hudhin në sipërfaqet e egra.
Shërbimet mujore për grumbullimin dhe
transportimin e mbeturinave paguhen nga
230,00 den, për amvisëri.
Bashkësia Lokale e f. Debresh:
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

Za vr{ewe na uslugata so otpadot se
anga`irani 7-izvr{iteli,a za uslugata se
napla}a po 200,00den. mese~no po semejstvo
Mesna zaednica s.^ajle:
So Zakonot za teritorijalna raspredelba
na op{tinite na RM do 2005god. s.^ajle
be{e vo sostavot na s.^egrane.
Od 2005 god. koga golem broj na op{tini bea
ukinati vo R.Makedonija taka i op{tina
Чegrane be{e priklu~ena kon op{tina
Gostivar.
Vo toa vreme gra|anite od s.^ajle se
organiziraa preku m.z.~ajle da vr{i usluga
i sobira smet od mesnoto naselenie.
Vo momentov se vraboteni tri lica so
motorno vozilo kamion-mercedes so nosivos
od 10t. i vr{at usluga na 350-doma}instva i
15-lokali.
Smetot se sobira i transportira dva pati
vo nedelata a toa se pravi vo Sabota i
Nedela.
Smetot se transportira do gratskata
deponija-Gostivar i tamo
se
vr{i
deponirawe na istiot, za uslugata za
deponirawe MZ ^ajle pla}a nadomestok po
tura na vozilo za deponirawe.
Vo momentov vo ovie dve sela kade se vr{i
komunalnava usluga za smed `iveat okolu
2800 `iteli ili 560-doma}instva.
Mesnata zaednica raboti na celosno
pokrivawe na mesnoto naselenie so usluga
za smed,kade {to vo momentov ostanuvaat ne
pokrieni u{te 210 semejstva koi otpadot go
frlaat na divi povr{ini.
Mese~na
usluga
za
sobirawe
i
transportirawe na smetod se pla}a po
230,00den. po doma}instvo.
Mesna zaednica s.Debre{e:
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So odluka na MZ Debre{e od 01.01.2010 god.
po barawe na gra|anite na ova selo se
zapo~na so usluga na sobirawe i
transportirawe na otpad od ova selo. Vo
momentov se pravi usluga na 250doma}instva i 20-lokali i du}ani.
Sobiraweto i transportot se pravi edna{
vo nedelata i toa vo raboten den Petok so
specijalno komunalno vozilo za otpad so
nosivos od 10t.koe poseduva presa za
nabivawe na otpad.

Me Vendimin e BL Debresh nga 01.01.2010
me kërkesë të qytetarëve të këtij fshati fillohet
me shërbimet për grumbullimin dhe
trasnportimin e mbeturinave nga ky fshat. Për
momentin bëhet shërbimi i 250 amvisërive dhe
20 lokaleve dhe shitoreve.
Grumbullimi dhe trasnportimi bëhet një herë
në javë edhe atë ditën e Premte me automjet
komunal special për mbeturina me ngarkesë
prej 10 t. i cili posedon presë për ngjeshje të
mbetjeve.
Mbeturinat transportohen në deponinë e qytetit Otpadot se transportira do gradskata
– Gostivar ku bëhet deponimi e për shërbimin deponoja - Gostivar kade se vr{i
deponirawe a za uslugata pla}a nadomestok
paguhet kompensim për tur të automjetit.
Gjatë
punës
për
grumbullimin
dhe
transportimin e mbeturinave janë të punësuar
tre persona. Në f. Debresh për momentin
jetojnë rreth 3000 banorë ose 600 amvisëri. Në
këtë moment si të papërfshirë ngelin edhe 350
amvisëri të cilët edhe më tutje mbeturinat i
hudhin në deponinë e egër në v.q. Rupa e cila
gjendet në afërsi të fshatit.
Bashkësia lokale punon për zgjerimin e
shërbimeve nëpërmjet bisedave me fshatarët e
tij dhe kërkon që sa më shpejt të jenë të kyçur
të gjitha amvisëritë e fshatit për shkak të
mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe shëndetit më
të mirë të popullatës vendore.
Shërbimi mujoj për grumbullimin dhe
transportimin e mbeturinave paguhet 200,00
den. për amvisëritë.
4.2.Parashikimet për gjendjen e ardshme në
lidhje me menaxhimin e meturinave:
Duke marrë parasysh rritjen vjetore të
populates në regjionin e Pollogut nga 1,08%
dhe norma e rritjes të B.D.P nga 1.6% në nivel
vjetor deri në vitin 2014 në Komunë e
Gostivarit numri i popullsisë duhet të rritet deri
në 94.000 banorë, me këtë rritet edhe sasitë
ditore të mbeturinave nga 6t. ose 100m3 të 65t
ose 110m3.
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

po tura na vozilo.
Vo
raboteweto
za
sobirawe
i
transportirawe na otpadot se vraboteni
tri lica. Vo Debre{e vo momentov `iveat
okolu 3000 `iteli ili 600 doma}instva. Vo
ovoj moment kako neopfateni ostanuvaat
u{te 350 doma}instva koi seu{te go
isfrlaat otpadot na divata deponija na
m.v.Rupa koja e vo blizina na seloto.
Mesnata zaednica raboti na pro{iruvawe
na uslugata preku razgovori so svoite
gra|ani i bara {to e mo`no pobrzo da bidat
vklu~eni site doma}instva na seloto zaradi
zgolemena za{tita na `ivotnata sredina i
podobreno zdravje na mesnoto naselenie.
Mese~na
usluga
za
sobirawe
i
transportirawe na otpadot se napla}a po
200,00den.po doma}instvo.
4.2.Predviduvawa za idnite sostojbi vo
vrska so upravuvaweto so otpad:
Imaj}i go predvid godi{niot prirast na
naselenieto vo Polo{kiot region od 1,08%
i stapka na porast na B.D.P.od 1.6% na
godi{no nivo do 2014god. vo op{tina
Gostivar brojot na naselenieto bi trebelo
da porasne do 94.000 `iteli,a so toa se
zgolemuvaat i dnevnite koli~inite na otpad
od 60t. ili 100m3 na 65t.ili 110m3.
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Parashikimet në Komunën e Gostivarit gjatë 3
viteve plnifikimi me menaxhimin e mbeturinav
të ngurta komunale janë:
4.2.A
Realizimi
i
përgjithshëm
i
mbeturinave lokale:
Me këtë plan aksionar për menaxhimin e
mbeturinave është praraparë zbatim i
përgjithshëm në kohëzgjatje prej vitit 2011 deri
në vitin 2014 në kohë prej 2011 deri 2014
probalbilitet i vogël nëse diçka nuk është
planifikuar mirë ose ndyrshimeve të shkaktuara
në rritje klimatike në nivel më të gjerë në
planetin e tokës.
4.2.B Zgjerimi i shërbimeve komunale i
qytetarëve të cilët nuk janë të përfshirë:
Për më të madhe të mjedisit jetësor në komunë
me këtë Plan akcional për menaxhimin e
mbeturinave është planifikuar zmadhimi dhe
zgjërimimi i shërbimeve komunale të
qytetarëve për shkak të zmadhimit të mbrotjes
së mjedisit jetësor dhe natyrës, dhe gjendje
financiale më të mire të ndërmarrjeve publike
të cilën menaxhojnë me mbeturinat komunale
nën kompetencë të Kryetarit të Komuns së
Gostivarit.
4.2. Shfrytëzimi i deponisë regjionale
Rusino:
Kjo deponi është lëshuar për shfrytëzim si
lokacion për deponimin e mbeturinave të
ngruta komunale në muajin Shtatot-2005 me
mangësi më të vogla teknike në deponimin
stanitar.
Deponija është e ndërtuar që të mund ta
shfrytëzojnë të gjithë 9 (nëntë) komunat të
Regjionit të Pollogut.
Inciativa për deponimin regjion që rrjedh nga
ish komuna e Banjicës së Poshtme për shkak të
deponisë së vjetër në v.q. Sushiçki most e cila
është shftytëzuar nga komuna e Gostivarit dhe
komuna e Banjicës së poshtme kurse e njëjta
ka qenë e shfrytëzuar në maksimum dhe isht
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM
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Predviduvawata vo op{tina Gostivar za
vreme
od
3-godini
planirawe
so
upravuvaweto so cvrstiot komunalen otpad
se slednive;
4.2.A.Celokupno
sproveduvawe
na
lokalniot plan:
So ovoj akcionen plan za upravuvawe so
otpad e predvideno celokupna primena vo
vreme od 2011 do 2014god.so mali
verovatnosti ako ne{to nee dobro
isplanirano ili nastanat zgolemeni
klimatski
promeni predizvikani
na
po{iroko nivo na planetava zemja.
4.2.B.Pro{iruvawe na komunalnite uslugi
na gra|ani koi nese opfateni:
Za zgolemena za{tita na `ivotnata
sredina vo na{ava op{tina so ovoj
Akcionen plan za upravuvawe so otpad e
planirano zgolemuvawe i pro{iruvawe na
komunalnata usluga na gra|anite zaradi
zgolemena za{tita na `ivotnata sredina i
prirodata,i podobrena finansiska sostojba
na javnite pretprijatija koi upravuvaat so
komunalniot otpad pod nadle`nost na
Gradona~alnikot na op{tina Gostivar.
4.2.V. Koristewe na Regionalna deponijaRusino:
Ovaa deponija e pu{tena vo upotreba kako
lokacija za deponirawe na cvrst komunalen
otpad vo Septemvri-2005godina so pogolemi
tehni~ki nedostatoci vo Sanitarnoto
deponirawe.
Deponijata e izgradena zada mo`at daja
koristat site 9 (devet) op{tini od
Polo{kiot region.
Inicijativata za regionalnata deponija
proizlegla od porane{nata op{tina dolna
Bawica zaradi starata gratska deponija na
m.v. Su{i~ki most {to se koristela od
op{tina Gostivar i op{tina dolna Bawica
a istata bila maksimum iskoristena i be{e
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afër vendibanimeve.
Është nënshkruar Projekt për realizimin e
ndërtimit të deponisë sanitare për mbeturina të
ngurta në Rusino.
Marrëveshja është nënshkruar më dt.
04.03.2004 nga ana e:
- Ministrisë për mjedis jetësor të RM
- Komuna e Tetovës
- Komuna e Gostivarit
- Komuna e Banjicës së Poshtme
Për momentin deponim të mbeturinave në këtë
deponi bën vetëm Komuna e Tetovës. Komuna
e Gostivarit në momentin e shfytëzon deponinë
e qytetit në v.q.Maçkin doll e cila nuk i kënaq
kërkesat dhe kriteriumet e Ligjit për deponim
të rregullt të mbeturinave në R.e Maqedonisë, e
ne si komunë planifikojmë që ta mbyllim në
fillimin e vitit 2013 dhe të fillojmë me
shfrytëzimin e deponisë regjionale Rusino.
Në deponinë Rusino për momentin bëhen
ndërtimet në mangësitë teknike për deponim të
drejtë sanitary siç janë:
- Punë gjeodezike në terrene me
vërtetimin e lokacionit të gropave
- Kulimi i terrenit ujërat e akumuluara
atmosferike
- Hapja e dy gropave septike për
deponimin e bërllogut
- Hapja e kanalit depertues përreth gjithë
lokacionit për ujërat atmosferike
-

Sanimi i gropave për ujërat e ndotur
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit më ujë
teknik dhe ujë për pije
Shtwpizw rrojesh dhe rezervoar për
dezinfektim të automjeteve komunale
Rrethojë mbojtëse me shtylla prej
betoni dhe rrethojë prej teli
Peshojw pwr automjetet
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blisku do naseleni mesta.
Potpi{an e Proekt za realizacija na
izgradba na sanitarna deponija za cvrst
otpad vo Rusino.
Dogovorot e potpie{an na: 04.03.2004god.od
strana na:
- Ministerstvo za `ivotna sredina na
RM
- Op{tina Tetovo
- Op{tina Gostivar
- Op{tina Dolna Bawica.
Vo momentov deponirawe na otpad na ovaa
deponija vr{i samo Op{tina Tetovo.
Op{tina Gostivar vo momentov ja koristi
gratskata deponija na m.v. Me~kin dol koja
negi zadovoluva kriteriumite i barawata
na Zakonot za pravilno deponirawe na
otpad na R.Makedonija, pa zatoa kako
op{tina planirame daja zatvorime vo
po~etokot na 2013god. i zapo~neme so
koristewe na regionalnata deponija Rusino.
Deponijata vo Rusino vo momentov e vo
izgradba na tehni~kite nedostatoci za
ispravno sanitarno deponirawe kako {to
se:
- Geodetski raboti na terenot so
utvrduvawe na lokacijata na jamite
- Odvodnuvawe
na
terenot
od
akumuliranite Atmosverski vodi
- Otvarawe na dve jami za deponirawe
na otpad
- Otvarawe na oboden kanal okolu
celata lokacija za Atmosferski
vodi
- Sanacija na jamata za otpadni vodi
- Izgradba na vodovodna mre`a so
tehni~ka voda i voda za piewe
- Portirnica
i
rezervoar
za
dezinfekcija na komunalnite vozita
-

Za{titna
ograda
so
stolbovi i `i~ana ograda
Kolska vaga.

betonski

4.2 G. Impiant për ringarkim të mbetjeve të 4.2.G. Pretovarna rampa za cvrst otpad:
forta:
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM
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Është gjetur lokacioni i cili do të shërbejë për
ringarkim të mbetjeve të forta komunale.
U soll Vendimi nga Këshilli i komunës së
Gostivarit sipas propozimit të Kryetarit të
Komunës së Gostivarit më dt. 29.12.2009 me
nr. 07-1784/1
Lokacioni për impiant për ringarkim gjendet në
largësi 2 km nga qytet në anën
jugperëndimore të qytetit në afërsi të Rrugës
magjistrale M-4 Shkup-Ohër.

E iznajdena lokacija koja }e slu`i za
pretovar na cvrstiot komunalen otpad.
Se donese odluka od Sovetot na op{tina
Gostivar po predlok na Gradona~alnikot na
den:29.12.2009god. pod br:07-1784/1

4.2.D. Furnizimi i automjetit special për
higjienw komunale: Komuna e Gostivarit
realizoi kërkesë për kredi nga Banka Botërore
për Rindërtim dhe Zhvillim në shumë prej
31.438.700,00 den. për furnizim me 7 (shtatë)
automjete motorike për higjienë më të mirë në
Komunë dhe mbrojtje të rritur të mjedisit
jetësor. Kërkesa për kredi duhet që të
realizohet deri në fund tw vitit 2011 kurse janë
të parapra automjetet speciale në vijim:
- Automjet special i kombinuar për
pastrimin e parqeve dhe gjelbërimeve
- Automjet
kom.
special
për
transportimin e bërllokut nga 5 m3
- Kamion cisternw për larje të rrugëve
dhe trotuareve
- Makinë ndërtimi gërmues kanalesh
- Kamion kiper prej 10 t.
- Automjet special për ç`bllokim të rrjetit
të kanalizimit Kanallxhet
- Kamion i vogël për materiale
ndërtimore prej 2t.
Mjetet transportuese të theksuara më lartë janë
dedikuar për menaxhim më të mirë me
mbeturinat e ngurta dhe mbrojtje të rritur të
mjedisit jetësor .
4.2.Gj.Trajtimi i Pet-ambalazheve dhe
letrave:
Në Komunën e Gostivarit në vitin 2008 u
realizua pilot-projekti për selektim të pesëambalazheve dhe letrave, kurse ishte i

4.2.D. Nabavka na specijalni vozila za
komunalna ~istota: Op{tina Gostivar
realizira kreditnoto barawe od Svetska
banka za obnova i razvoj vo vrednos od
31.438.700,00 den.za nabavka na 7(sedum)
motorni vozila za podobrena higiena vo
op{tinata i zgolemena za{tita na
`ivotnata sredina. Kreditnoto barawe
treba da se realizira do krajot na 2011god.a
se predvideni slednive specijalni vozila:
- Specijalno kom.vozilo za ~istewe na
parkovi i zelenilo
- Specijalno
kom.vozilo
za
transportirawe na smed od 5m3
- Kamion cisterna za izmivawe na
ulici i trotuari

bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

Lokacijata na pretovarnata rampa se navo|a
na odale~enos od gradot od 2km na jugozapadnata strana na gradov vo blizina na
Magistralniot pat M-4 Skopje-Ohrid.

Grade`na ma{ina rovo-kopa~
Kamion kipper od 10t.
Specijalno vozilo za otpu{uvawe na
kanalizaciona mre`a-Kanalxet
- Kamion~e za grade`ni materijali od
2t.
Navedenive prevozni sretstva se nameneti
za podobreno upravuvawe so cvrstiot otpad
i zgolemena za{tita na `ivotnata sredina.
-

4.2.\.Tretman na Pet-ambala`a i hartija:
Vo op{tina Gostivar vo 2008god.be{e
sproveden pilot-proekt za selekcija na petambala`a i hartija,a be{e finansiski

бул. Б. Ѓиноски 61
1230 Гостивар, РМ

bul. B.Ginoski 61
1230 Gostivar, MC

KOMUNA E GOSTIVARIT
ОПШТИНА ГОСТИВАР
GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk
tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Службен гласник на Општина Гостивар“
Бр. 10
27.12.2010 год.
страна 122
podr`an
odUSAIT-Ameri~ka
agencija za
mbështetur financiarisht nga ana e USAIDAgjencioni amerikan për riciklim të plastikës reciklirana plastika kade {to proektot se
odviva{e vo tri nivoa:
ku projekti u realizua në tri faza:
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-

Targetimi i amvisërive private të ndara
me funzim të dy llojeve të thasëve prej
najlloni për selektim,
- Targetimi i amvisërive private dhe
banesave
kolektive
nëpërmjet
vendosjes së kontenjerëve ekologjik
prej teli në sipërfaqe publike.
- Targetimi i amvisërive private dhe
ndërtesave
kolektive
nëpërmjet
ndërtimit të ishujve ekologjik në
sipërfaqet publike.
Me këtë Plan aksionar parashihet vazhdimi i
selektimit të pet-ambalazheve dhe letrave, por
me intensitet të rritur dhe angazhim të madh të
ndërmarrjeve publike në Komunën e
Gostivarit.
Komuna do të merr pjesë në Edukimin e
qytetarëve për selektim të rritur të mbeturinave
të ngurta komunale të bërë nga vetë amvisëria.
4.2. E. Trajtimi i mbaturinave bujqësore
biotretëse:
Në Komunën e Gostivarit gjendet në sasi të
madhe me që kryesisht popullata jeton në
luginën e Pollogut e cila është tokë pjellore dhe
është e pasur me sasi të madhe të ujit për
kultivim tw të gjitha kulturave bujqësore në
këtë rajon.
Për shkak të kushteve natyrale këto mbeturina
janë mjaft të pranishme në gjithsej mbeturina
të ngurta. Trajtimi i deritanishëm me këto
mbeturina deponohet në deponinë e qytetit dhe
paraqet problem të madh në shpenzimet e
rritura me lëndë djegëse për shkak se
automjetet shkojnë me ecje boshe për shkak të
volumit të tyre, ndwrsa në vet deponinë shumë
shpjet mbushen hapësirat për deponim të
mbetjeve komunale. Për shkak të këtyre
karakteristikave të pavolitshme të këtij lloji të
mbetjeve parashihet zvogëlim dhe deponim
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

Targetirawe na izdvoeni privatni
doma}instva so snabduvawe na dva
vida na najlon vre}i za selekcija,
- Targetirawe
na
privatni
doma}instva i kolektivni stanovi
preku postavuvawe na ekolo{ki`i~ani
konteweri
na
javni
povr{ini,
- Targetirawe
na
privatni
doma}instva i kolektivni zgradi
preku izgradba na ekolo{ki-ostrovi
na javna povr{ina.
So ovoj Akcionen plan se predviduva
prodol`uvawe so selekcijata na petambala`ata i hartijata, no so zgolemen
intenzitet i pogolema anga`iranos na
javnite pretprijatija vo op{tina Gostivar.
Op{tinata }e zeme u~estvo vo Edukacija na
gra|anite za pogolema selekcija na cvrstiot
komunalen otpad napravena od samoto
doma}instvo.
-

4.2.E.
Tretman
so
Biorazgradlivzemjodelski otpad:
Vo op{tina Gostivar go ima vo pogolemi
koli~ini bidei}i prete`no naselenieto
`ivee vo kotlinata na Polok koja e mnogu
plodna i izobiluva so golemi koli~ini na
voda za odgleduvawe na site zemjodelski
kulturi vo ovoj region.
Zaradi prirodnite uslovi ovoj otpad e
dosta zastapen vo vkupniot cvrst otpad.
Dosega{niov tretman so ovoj otpad se
deponira na gratskata deponija i prestavuva
golem пroblem vo zgolemeni tro{oci so
gorivo bidej}i vozilata odat so prazni
hodovi poradi negoviot volumen,a na samata
deponija brzo se ispolnuva prostorot za
deponirawe na komunalniot otpad.Zaradi
vakvite nepovolni karakteristiki na ovoj
vid na otpad se predviduva postepeno
namaluvawe i deponirawe.
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gradual.
4.2. ZH. Trajtimi i mbetjeve elektrike dhe 4.2. @ Tretman so elektri~en otpad i mebel:
mobiljeve:
Deponohet me të gjitha franksionet e
mbeturinave në deponinë e qytetit i cili paraqet
harxhim të madh për transport deri në vet
deponinë meqenëse ka volum të rritur dhe
përmban hapësirë të madhe në enët për bërllok
për skladim dhe transport. Në vetë deponinë
për shkak të karakterisikave të tilla të volumit
shumë shpejtë e mbyll hapësirën për deponim
të mbeturinave për shkak se në punën e
ardhshme me këto mbeturina do të zbatohet
tretmani të zvogëlimin të tij për deponime me
shpenzimet e zvogëluara për transportim.
4.2.3 Trajtimi i mbeturanave medicinale:
Në Komunën e Gostivarit në periudhën e
deritanishme mbeturinat medicinale të cilat
krijohen në ndërtesat shëndetësore dhe
stacionet veterinare si mbaturina të rrezikshme
deponohen
bashkarisht
me
mbeturinat
komunale në kontejnerët e njëjtë dhe si mbetje
e përzier deponohet në deponinë për mbeturina
komunale. Vlerësohet se si bërllok medicinal
është i pranishwm prej 1-2% nga gjithsej
mbetjet e ngurta.
3.2. I. Trajtimi i mbetjeve të paketuara:
Këto mbetje dita-ditws marrin rol gjithnjë më
të madh në qarkullimin dhe furnizimin e
njerëzve me të mira materiale. Si mbetje me
volum të madh zen hapësirë të madhe në enët
për deponim (kontejnerët) dhe enëve për
transportim që krijon lëvizje boshe të
automjeteve dhe harxhim më të madh të
lëndeve djegëse.
Vet deponia paraqet problem për mbylljen e
shpejtë të hapësirës për deponimin e
mbeturinave, por për shkak të karaktersitikve
të tilla negative në periudhën e ardhshme
planifikohet trajtim i veçantë i këtij lloji të
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

Se deponira so site frakcii na otpadot na
gratskata deponija {to prestavuva golem
tro{ok za prevos do samata deponija
bidei}i ima golem volumen i zavzema golem
prostor vo sadovite za skladirawe i
transportirawe.Na samata deponija poradi
vakvite karakteristiki na volume brzo go
zatvara prostorot za deponirawe na otpadot
zatoa vo narednovo rabotewe so ovoj otpad
}e se primeni tretman na negovo
namaluvawe za deponirawe so namaleni
tro{oci za transportirawe.
4.2.Z.Tretman na medicinski otpad:
Vo op{tina Gostivar vo dosega{niov
period medicinskiot otpad koj se sozdava vo
zdravstvenite ustanovi i veterinarnite
stanici kako opasen otpad se skladira
zaedno so komunalniot otpad vo istite
konteweri i kako me{an otpad se deponira
na deponijata za komunalen otpad. Se
procenuva deka kako Medicinski otpad go
ima od 1-2% od vkupniot cvrst otpad.
4.2.I.Tretman na otpad od pakuvawa:
Ovoj otpad od den na den zavzema se
pogolema uloga vo prometot i snabduvaweto
na lu|eto so doma{ni namirnici. Kako
kabast otpad zavzema golem prostor vo
sadovite za skladirawe(kontewerite) i
sadovite za transport {to se stvara prazni
hodovi
na
vozilata
i
pogolema
potro{uva~ka na gorivo.
Na samata deponija prestavuva problem od
prebrzo zatvarawe na prostorot za
deponirawe na smetod pa ,zaradi vakvite
negativni karakteristiki vo naredniov
period se planira poseben tretman na ovoj
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mbeturinave.
4.3. Kahet dhe qëllimet me menaxhimin e
mbetjeve me orar kohor të realizimit:
4.3.A. Kahe dhe qëllime të zbatimit të
plotw tw planit:
Ky propozim plan do të realizohet në tërësi
për shkak se komuna e Gostivarit do të emërojë
– Menaxhues për mbetjet i cili do të jetë i
obliguar për realizimin e planit nën
kompetencat e Kryetarit të Komunës.
Ligji për menaxhim me mbetjet në RM na
obligon si vetëqeverisje lokale të kemi të
punësuar të veçantë të cilët do të punojë për
realizimin e tërësishëm të planit. Personi e ka
të dhwnw provimin Shtetëror me Certifikatë
për Menaxhues tw mbetjeve, gjw që e kërkon
ligji.
Në periudhën e ardhshme me menaxhimin e
mbeturinave do të mbeten të kryejnë shërbime
të gjithë pesë operatorët, por
do t’i
mundësohet NP Komunalec mbështetje më e
madhe financiare me prioritet të zgjeruar të
shërbimeve komunale në mjediset rurale për
shkak se si operator ka kapacitet teknolgjik
ekonomik për pranim të tërësishëm të
shërbimeve për mbeturina për tërë territoin e
komunës. NP Komunalec posedon lejen për
shfrytëzimin e impiantit për ringarkim të
mbetjeve prej nga do të kryejë ringarkim të
plotë dhe afrim të mbetjeve deri në deponinë
rajonale –Rusino.
4.3.B. Udhëzime dhe qëllime për zgjërimin e
shërbimeve komunale:
Për momentin të gjithë pesë operatorët të cilët
punojnë me shërbimet e mbeturinave në
Komunën e Gostivarit ofrojnë shërbime për
66.000 banorë ose 74% nga popullata në
tërësi.
Popullata e papërfshirë në Komunën e
Gostivarit për bartje të mbeturinave mbeten
edhe 23.125 banorë ose 26% nga gjithsej
popullata .
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vid na otpad.
4.3.Nasoki i celi so upravuvaweto so otpad
so vremenski raspored na realizacija:
4.3.A.Nasoki i celi na celosna primena
na planot:
Ovoj nacrt plan }e bide celosno realiziran
bidej}i op{tina Gostivar }e nazna~iUpravitel za otpad koj }e bide zadol`en za
sproveduvawe na planot pod nadle`nost na
Gradona~alnikot.
Zakonot za upravuvawe so otpad na RM ne
zadol`uva kako lokalna samouprava da
imame posebno vraboteno lice koe }e
raboti za celosna primena i sproveduvawe
na planot. Liceto e so polo`en Dr`aven
ispit so Uverenie za Upravitel na otpad
{to go bara zakonot.
Vo naredniov period so upravuvaweto so
otpadot }e ostanat da vr{at usluga site pet
operatori, no }e mu bide ovozmo`eno na JP
Komunalec pogolema finansiska podr{ka
so zgolemen prioritet za pro{iruvawe na
komunalnite uslugi vo ruralnata sredina
zatoa {to ovoj operator ima tehnolo{ki i
ekonomski kapacitet za celosna primena na
uslugata za otpad na celata op{tina. JP
Komunalec ja ima dozvolata za koristewe na
pretovarnata rampa za otpad od kade }e
vr{i celosen pretovar i dotur na otpad do
regionalnata deponija-Rusino.
4.3.B.Nasoki i celi na pro{iruvawe na
komunalnite uslugi:
Vo momentov site pet operatori koi
rabotaat so usluga na otpad vo op{tina
Gostivar vr{at usluga na okolu 66.000
`iteli ili 74% od vkupnoto naselenie.
Neopfateno
naselenie
vo
op{tina
Gostivar so podigawe na smed ostanuva u{te
23.125 `iteli ili 26% od vkupnoto
naselenie.
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Në Komunën e Gostivarit prej 89.125 banorë,
në mjedis urban jetojnë 56.000 banorë ose 60%
nga popullata e përgjithshme, ndërsa për
momentin me shërbimet për mbeturina janë
përfshirë rreth 53.000 banorë ose 95%.
Në mjediset rurale jetojnë 33.125 banorë ose
40% nga popullata e përgjithshme, ndërsa me
shërbimet për bartjen e mbeturinave janë
përfshirë rreth 13.000 banorë ose 37% nga
popullata e përgjithshme rurale.
Qëllimi i zgjërimit të shërbimeve komunale në
periudhën e ardhshme me këtë Plan aksional
është drejtuar kah përfshirja e plotë e
popullatës që jeton në mjedis urban, bëhet fjalë
për 5%, respektivisht 3.500 banorë, kurse në
mjediset rurale planifikohet të përfshihen edhe
10.000 banorë të cilët jetojnë në fshatrat
përreth në Gostivar ku kemi infrastrukturë dhe
rrugë të mira për transport.
Deri në fundin e vitit 2010 planifikohet në
mjediset rurale të jenë të përfshirë rreth 23.000
banorë ose 70% nga gjithsej popullata rurale në
Komunën e Gostivarit. Popullata rurale e
mbetur e cila mund të jetë e përfshirë me
shërbimet komunale, përfshirë rreth 10.000
banorë që jetojnë në fshatrat më të larta malore
të M.Sharr dhe Malit Thatë të cilat nuk janë të
paqasshme në periudhën kohore për shërbimet
komunale.
PParashikimet do të jenë të realizuara për
shkak se Komuna e Gostivarit ka realizuar
kërkesë për kredi në shumë prej 31.425.700,00
den. për furnizim të automjeteve të reja për
transportimin e mbeturinave.
Me 7 automjetet motorike të reja do të
mundosohet zgjërimi i shërbimeve për shkak
se kapaciteti me mjetet transportuese do të jetë
i kënaqshëm.
Me këtë plan parashihet reklamë e forte dhe
edukim për vendbanimet për pranim të
tërësishëm të shërbimeve komunale të
popullatës të cilët jetojnë në mjediset urbane të
Komunës.
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Vo op{tina Gostivar od 89.125 `iteli vo
urbana sredina `iveat 56.000 `iteli ili
60% od vkupnoto naselenie,a vo momentov
so usluga za otpad se opfateni okolu
53.000`iteli ili 95%.
Vo ruralna sredina `iveat 33.125 `iteli
ili 40% od vkupnoto naselenie a so usluga
za podigawe na otpad se opfateni okolu
13.000 `iteli ili 37% od vkupnoto ruralno
naselenie.
Cel na pro{iruvawe na komunalnata usluga
vo naredniov period so ovoj Akcionen plan
e naso~ena kon celosna opfatenost na
naselenieto koe `ivee vo urbanata sredina,
a se raboti za 5% odnosno 3.500 `iteli, a vo
ruralnite sredini se planira da se opfatat
u{te 10.000`iteli koi `iveat vo okolnite
selki naselbi na Gostivar kade {to imame
dobra infrastruktura i pati{ta za
transport
Do krajot na 2014god se planira vo
ruralnata sredina da bidat opfateni oklu
23.000`iteli ili 70% od vkupnoto ruralno
naselenie vo op{tina Gostivar. Ostanatoto
ruralno naselenie koe nemo`e da bide
opfateno so komunalna usluga, a go ima od
okolu 10.000`iteli `ivee vo povisokite
planinski sela na [ara i Suva gora koi se
nedostapni vo
zimskiot
period za
komunalna usluga.
Predviduvawata }e bidat realizirani zatoa
{to op{tina Gostivar realizira kreditno
barawe vo vrednos od 31.425.700,00 den.za
nabavka na novi vozila za transport na
otpad.
So novite 7-motorni vozila }e se ovozmo`i
pro{iruvawe na uslugata zatoa {to
kapacitetot so prevozni sretstva }e bide
zadovolen.
So ovoj plan se predviduva silna reklama i
edukacija na mesnoto naselenie za celosno
prifa}awe so komunalna usluga na
naselenieto koe `ivee vo urbanata sredina
na op{tinata.
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Vo
realizacijata
na
pro{iruvawe
so
Në realizimin e zgjerimit të shërbimeve do të
jenë të kyçur Inspektorët shtetëror lokal për uslugata }e bidat vklu~eni Dr`avnite i
Lokalnite ispektori za `ivotna sredina i
mjedis jetësor dhe inspektorët komunal.
komunalnite op{tinski ispektori.
Do të punojmë me menaxhim të përmirësuar ]e rabotime na podobreno menaxirawe so
upravuvaweto so cvrstiot otpad na lokalno
me mbeturinat e ngurta në nivel lokal.
nivo.
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4.3.V. Udhëzime dhe qëllime për shfrytëzim
të Deponisë regjinale Rusino:
Në momentum për deponim të mbeturinave
kryen vetë NKP Tetovë. Komuna e Gostivarit
në momentin e shfrytëzon deponinë e qytetit
Maçkin dol. Deponija e qytetit-Maçkin dol nuk
i plotëson kërkesat e rregullave evropiane për
deponim të bëllokut dhe Ligjit për menaxhim
me mbeturinat e forta të R. Maqedonisë si
komunë parashohim që ta mbyllim në fillimin
e vitit 2013.
Deponija regjinale Rusino në momentin është
ndërtim të mangësive teknike ndërtimore për
deponim sanitary të rregullt.

4.3.V.Nasoki i celi na koristewe na
Regionalna deponija Rusino:
Vo momentov deponirawe na otpad vr{i
samo JKP Tetovo. Op{tina Gostivar vo
momentov ja koristi gratskata deponija
Me~kin dol. Gradskata deponija-Me~kin
dol ne gi zadovoluva barawata na
Evropskata regulativa za deponirawe na
otpad i Zakonot za upravuvawe so cvrst
otpad na R. Makedonija kako op{tina
predviduvame daja zatvorime vo po~etokot
na 2013god.
Regionalnata deponija Rusino vo momentov
e vo izgradba na grade`nite tehni~ki
nedostatoci
za
ispravno
Sanitarno
deponirawe.
Nasoki i celi so Regionalnata deponijaRusino:
Grade`nite raboti za ispravawe na
tehni~kite nedostatoci se zapo~nati na
19.11.2009god.a vo momentov se raboti.
Za sanirawe i pokrivawe na grade`nite
raboti e potpi{an memorandum za
razbirawe
na
site
9-op{tini,
a
finansiskata konstrukcija e sledna:

Udhëzime dhe qëllime me Deponin regjinale –
Rusino:
Punët
ndërtimore
për
mangësitë
e
dokumenteve teknike janë filluar më
19.11.2009 kurse për momentin punohet.
Për sanimin dhe mbulimin e punëve
ndërtimore është nënshkruar memorandum për
për mirëkuptim me 9 komunat, kurse
konstrukcioni financiar me sa vijon:
- Komuna e Tetovës mer pjesë me
- Op{tina Tetovo u~estvuva so
=12.300.000, 00 den.
= 12.300.000,00 den.
- Komuna e Gostivarit mer pjesë me
- Op{tina Gostivar u~estvuva so
=5.535.600,00 den.
= 5.535.600,00 den.
- Komuna tjera marrin pjesë me
- Drugite op{tini u~estvuvaat so
=2.852.500,00 den.
= 2.852.500,00 den.
_____________________________________ ______________________________________
Vkupna investicija = 20.661.100,00 den.
Gjithsej investicione =20.661.100,00 den.

Për plotësimin e mangësive teknike për So ispolnuvawe na tehni~kite nedostatoci
deponimin e mbeturinave të ngurta në za deponirawe na cvrst otpad na deponijata
deponinë Rusino do të plotësohen kushtet për Rusino }e se ispolnat uslovite za
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

бул. Б. Ѓиноски 61
1230 Гостивар, РМ

bul. B.Ginoski 61
1230 Gostivar, MC

KOMUNA E GOSTIVARIT
ОПШТИНА ГОСТИВАР
GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk
tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit
Nr. 10
27.12.2010
faqja

deponim sanitar. Me këtë mënyrë të deponimit
do të mbrohet ndotja e ujërave nëntokësore, do
të kemi nivel të gazrave shfryrese te
zvogeluara me çka do te kemi deponimin e
kontrolluar të bërllokut.
Zjarret do të reduktohen në minimum sepse do
të ketë ujë të instaluar teknik me rrjet hydrant
deri në vetë gropat për deponim.
Derdhja e mbeturinave nga qytetarë të
pandërgjegjshëm do të shmanget për shkak se
lokacioni do të jetë i rrethuar edhe në vet
hyrjen do të ketë matje kontrolluese.
Në këtë mënyrë do të kemi mbrojtje të
tërësishme të tokes ujit dhe ajrit.
Me shfrytëzimin e deponisë Rusino Komuna e
Gostivarit do të fillojë që ta shfrytëzojë nga
muaji Mas i vitit 2013 nga të gjitë operatorët e
komunës të cilët kanë pëlqim të punojnë me
mbeturinat.
4.3.G. Udhëzime dhe qëllime për shfrytëzim
të impiantit ngarkues
Udhëzimet për shfrytëzimin e impantit
ngarkues operatorëve në Komunën e Gostivarit
janë të qarta sepse duhet sa më shpetjë të jetë e
mundur hapja e lokacionit të veçantë për
ngarkim të mbeturinave me çka do të
zvogëlohen shpenzimet transportuese.
Qëllimi për hapje të impantit ngarkues është
zvogëlimi i shpenzimeve për vajra djegëse
sepse deponija regjinale Rusino është në
largësi prej 8 km larg qytetit, e shfrtyzimi i
automjetit me kapacitet mbajtes este pune jo e
dobishme për operatorët për transport të
mbeturinave të forta.
Mënyra e mbingarkimit të mbeturinave do të
bëhet me automjet të mëdha ngarkues i cili do
të punojë çdoherë me ngarkimin e
mbeturinave.
Me shfrytëzimin e impantit ngarkues për
mbingarkim Komuna e Gostivarit do të fillojë
nga muaji Mars të vitit 2013.
Me impantin ngarkues për mbingarkim do të
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Sanitarno deponirawe. So ovoj na~in na
deponirawe }e se za{titat zagaduvaweto na
podzemnite vodi,}e imame namaleni izduvni
gasovi vo Atmosverata bidei}i }e imame
kontrolirano prevrivawe na otpadot.
Po`arite }e se svedat na minimum bidei}i
}e ima instalirana tehni~ka voda so
hidranska mre`a do samite jami za
deponirawe.
Isturawe na smed na nesovesni gra|ani }e
bide izbegnato bidei}i lokacijata }e bide
zagradena i na samiot vlez }e ima kontrolna
vaga.
Na vakov na~in }e imame celosna za{tita
na po~vata,vodata i voduhot.
So koristewe na deponijata Rusino
op{tina Gostivar }e zapo~ne daja koristi
od Mart-2013god.od site operatori vo
op{tinata koi imaat soglasnos da rabotaat
so otpad.
4.3.G.Nasoki i celi na koristewe na
pretovarnata rampa:
Nasokite za koristewe na pretovarna
rampa na operatorite vo op{tina Gostivar
se jasni deka treba {to e mo`no pobrzo
otvarawe na posebna lokacija za pretovar
na smet so {to }e imse namalat
transportnite tro{ici.
Celta za otvarawe na pretovarnata rampa e
namaluvaweto na tro{ocite za gorivo
bidei}i Regionalnata deponija Rusino e
odale~ena 8km od gradot,a koristewe na
vozila so pomala nosivos se neisplatliva
rabota za operatorite so transport na
cvrst otpad.
Na~inot na pretovarawe na otpadot }e se
vr{i so pogolemo tovarno vozilo koe }e
raboti stalno na pretovar na smed.
So koristewe na pretovarnata rampa
op{tina Gostivar }e zapo~ne vo Mart2013god.
Na pretovarnata rampa }e se vr{i
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deponirawe na grade`niot {ut kako del od
cvrstiot otpad a }e bide deponiran na
poseben del od lokacijata.
Upravuvaweto so pretovarnata rampa }e
bide vo nadle`nost na J.P.Komunalec
bidei}i kako operator za otpad raboti so
najgolem broj na korisnici vo op{tina
Gostivar
i
e
glaven
nositel
so
upravuvaweto so otpadot.

bëhet deponimi i materijalit ndërtimir si pjesë e
mbeturinave të forta kurse do të deponohet në
pjesë të veçant të lokacionit.
Menaxhimi me impant ngarkues mbingarkim
do të jetë në competence të NP Komunalec
spse si operator për mbeturina punon në numër
të madh të shfrytëzuesve në Komunën e
Gostivarit dhe është bartës kryesor me
menaxhimin e mbeturinave.
4.3.D.
Udhëzime
dhe
qëllime
për 4.3.D. Nasoki i celi za koristewe na
shfrytëzimin e atomjeteve për pastërti novite vozila za komunalna ~istota:
komunale:
Me furnizimin e automjetit special në Komunë So nabavka na specijalnite vozila vo
e Gostivarit pritet veprimi në udhëzimet op{tina Gostivar se o~ekuva deluvawe vo
slednive nasoki:
vijuese:
- Modernizacija
na
prevoznite
- Modernizimi i mjeteve transportuese
-

-

Kapaciteti i ritur i shërbimeve për
mbeturina në komunë
Rritja e pagesave për mbeturina nga
vetë shfrytëzuesit
Zgjërimi i shërbimeve komunale te
popullata e cila nuk është e përfshirë
Rritja e shërbimeve në sferën e
kanalizimit fekal
Ngritja e vetëdijes publike te qytetarët
për pastërtinë komunale
Përmbushja e standardeve ekologjike
për pastërti publike të paraparë me
Ligjin për menaxhim me mbeturina të
RM dhe Ligjit për mjedis jetësor të
RM.
Qëllime themelor për furnizim të
automjeteve të reja janë:

-

-

-

-

sretstva
Zgolemen kapacitet na uslugite za
smed vo op{tinata
Zgolemena naplata za smed od samite
korisnici
Pro{iruvawe na kom.uslugi kaj
naselenieto koe nee opfateno
Zgolemuvawe na uslugite vo sverata
na fekalnata kanalizacija

Podignuvawe na javnata svest kaj
gra|anite za komunalna ~istota
Ispolnuvawe na ekolo{ki standardi
za javnata ~istota predvideni so
Zakonite za upravuvawe so otpad na
R.M. i Zakonot za `ivotna sredina
na R.M.
Osnovni celi so nabavka na novite
vozila se:
Povisok kvalitet na javna higiena vo
op{tina Gostivar
Obnovuvawe na vozniot park i
namaluvawe na prose~nata staros
Namaluvawe na {tetite na gra|anite
od Atmosverski poplavi.

Kualitet më të lartë të higjienës publike
në Komunën e Gostivarit
- Rinovimi i
parkut vozitës dhe
zvogëlimi i moshës mesatare
- Zvogëlimi i dëmit të qyetarëve nga
përmbytja atmosferike
Automjetet e reja do fillojnë të shfrytëzohen Novite vozila }e po~nat da se koristat pri
krajot na 2012god.
gjatë fundit të vitit 2010.
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM
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4.3. Udhëzime dhe qëllime me trajtim të
Pesë-ambalazheve dhe letrave:
Në planin lokal për rregullim me mbeturinat në
Komunën e Gostivarit do të drejtohet kah
udhëzimet vijuese:
- Shpërndarrja e Dy llojeve të thasëve
prej najlloni me Dy ngjyra prej 10.000
copë për selektim të plastikave dhe
letrave te amvisërisë private në lagjen
Dutllok.
- Vendosja e 10 copë në kontenjerët
ekologjik prej teli në lokacionet e reja
- Vendosja e Balirkës për ambalazhe prej
plastike të deponisë në Meçkin dolGostivar.
Thasët prej najlloni do t’u shpërrndahen 500
amvisërive private në lagjen Dutllok-Gostivar.
Secila amvisëri do të jetë e obliguar me nga dy
lloje thasësh me ngjyra të ndryshme.
Njëri thes do të jetë me ngjyrë të verdhë për
mbeturinat komunale, tjetra do të jetë me
ngjyrë të gjelbërt për plastika dhe letra.
Thasët do të shpërndahen në muajin Prill 2011
kurse plastikat dhe letrat e selektuara do të
grumbullohen me automjete të veçanta Tam2000 në pronësi të N.P. Komunalec – Gostivar
e cila i kryen shërbimet në lagjen e
lartpërmendur.
Në të njëjtën periudhë në muajin Prill-2011 do
të jenë të vendosura edhe 10 copë të
kontenjerëve prej teli për ambalazhet prej
plastike dhe letrat në lokacionet vijuese:
SHMEK Gostivar
= 2 copë
SHMTK Gostivar
= 2 copë
Kolegji Jahja Kemal
=2 copë
FON Gostivar
=2 copë
USHT Fakulteti Bioteknologjik
=2 cipë
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4.3.\.Nasoki i celi so tretmanot na Petambala`a i hartija:
So lokalniov plan za upravuvawe so otpad
vo op{tina Gostivar }e bide naso~en kon
slednive nasoki:
- Dodeluvawe na dva vida na najlon
vre}i vo dve boi od 10.000kom.za
selekcija na plastika i hartija na
privatni doma}instva vo naselba
Dutlok,
- Postavuvawe
na
10kom.ekolo{ki
`i~ani konteweri na novi lokacii
- Postavuvawe
na
Balirkata
za
plasti~na ambala`a na deponijata
Me~kin dol - Gostivar.
Najlonskite vre}i }e se podelat na 500privatni doma}instva vo naselba-Dutlok od
Gostivar.Sekoe doma}instvo }e bide
zadol`eno so po dva vida na vre}i vo
razli~na boja.
Ednata vre}a }e bide vo `olta boja za
komunalen otpad,a drugata }e bide vo zelena
boja za plastika i hartija,
Vre}ite }e bidat podeleni vo mesec-April2011god.a selektiranata plastika i hartija
}e bide sobirano so posebno vozili-Tam2000 sopstvenos na J.P.Komunalec-Gostivar
koe vr{i usluga vo navedenava naselba.
Vo istiot period na April-2011god.}e bidat
postaveni i 10-kom.na `i~ani konteweri za
plasti~na ambala`a i hartija na slednive
lokacii:
OSEU Gostivar
= 2kom.
OSTU Gostivar
= 2kom.
Kolex Jahja Kema
= 2kom.
FON Gostivar
= 2kom.
DUT Fakultet Biotehnologija =2kom.
Vkupno:

Gjithsej:

Për furnizimin e eko-kontenjerëve dhe thasëve Za nabavka na
ekologjik do të jenë të ndarë mjete financiare ekolo{kite vre}i
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

=1okom.

=10 copë
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prej 230.000,00 den. nga mjetet e dedikuara në
Komunën e Gostivarit të grumbulluara sipas
Vendimit nr.07-1784/1
Menaxhimi me këto mjete financiare për
skadim të mbeturinave do të jetë nën
kompetencat e NP Komunalec-Gostivar.
Maqina-Ballirka e cila është në pronësi të
Komunës së Gostivarit do t’i jepet në
shfrytëzim NP Komunalec, kurse do të jetë e
vendosur në deponinë e qytetit-Maçkin doll
deri në hapjen e impantit ngarkues për
mbeturina.
NP Komunalec me fuqinë punëtore të saj do të
bëjë grumbullimin, transportimin dhe balirimin
e ambalazheve plastike dhe letrave nga
amvisëritë që janë të obliguar me eko-thasë,
kontejnerët ekologjik dhe selektimi i vet
lokacionit të deponisë.
Në vet balirimin plastikat dhe letrat do të
shiten në tregjet e RM për reciklim të
mëtutjeshme.
Qëllimit i selektimit:
-Do të përcaktohet sistemi i selektimit i cili
është optimal dhe i zbatueshëm për tërë
komunën
-Me këtë definohet struktura dhe sasia e
mbeturinave të cilat mund të selektohet në vet
amvisëritë
-Dinamika e barjes së mbeturinave
-Mundësia për produktivitet të madh të
ndërmarrjes publike
-Rritja e kohëzgjatjes për shfrytëzimin e
deponimit të mbeturinave
-Bartja e vetëdijes publike të qyetarëve për
mjedis më të mirë të jetësës.
-Me rritje të selektimit dhe reciklimit të këtyre
dy fraksioneve (llojeve) të mbeturinave fitohen
efekte të mëdhaja financiare, e me atë do të
ketë punësim më të madh.
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finansiski sretstva od 230.000,00den.od
namenskite sretstva na op{tina-Gostivar
sobrani po Odlukata br.07-1784/1.
Upravuvaweto so ovie osnovni sretstva za
skladirawe na otpad }e bide vo nadle`nost
na JP Komunalec - Gostivar.
Ma{inata-Balirka koja e vo sopstvenos na
op{tina Gostivar }e mu bide dadena na
koristewe na JP Komunalec, a }e bide
postavena na gratskata deponija-Me~kin
dol do otvoraweto na pretovarnta rampa za
otpad.
JP Komunalec so svojata rabotna sila }e
vr{i sobirawe transportirawe i balirawe
na plasti~nata ambala`a i hartija od
privatnite doma}instva zadol`eni so ekovre}i,ekolo{kite konteweri i selekcija na
samata lokacija na deponijata.
Po samoto balirawe plastikata i hartijata
}e bidat prodavani na pazarite vo RM za
ponatamo{na recikla`a.
Celi na selekcijata:
-]e se utvrdi sistem na selekcija koj e
optimalen i primenliv za celata op{tina
-So ova se definira strukturata i
koli~estvoto na otpadot koj mo`e da se
selektira vo samoto doma}instvo
-Dinamika na podigawe na otpadot
-Mo`nos za pogolema produktivnos na
javnite pretprijatija
-Zgolemeno vreme-traewe za koristewe na
deponijata za otpad
-Podigawe na javnata sves na gra|anite za
podobrena `ivotna sredina
-So zgolemena selekcija i recikla`a na
ovie dve frakcii na otpadot se dobivaat
golemi finansiski efekti, a so toa i
pogolema vrabotenos.

4.3.E. Udhëzime dhe qëllime me trajtim të 4.3.E.Nasoki i celi so tretmanot na
Biorazgradliviot - zemjodelski otpad:
mbeturinave bujqësore biotretese :
Me këtë plan parashihen ndarje pa pagesë të So ovoj plan se predviduva besplatno
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM
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800 copëve thasëve prej najloni për 400
amvisëri nga fshatrat vijuese në Komunën e
Gostivarit: Debresh, Banjicë, Zdunjë, Raven,
Vërtok, Çajlë, Forinë dhe Çegran. Familjet e
theksuara më lartë do të jenë të zgjedhur si
shfrytëzues të cilët posedojnë sipërfaqe më të
madhe të tokës për ekzistencën e tyre dhe oborr
të madh para shtëpisë për skladimin e
mbeturinave bujqësore për deponim dhe fitim i
plehërave për ushqim te kulturave bujqësore t
cilat i kultivon.
Thasët do të shpërndahen në muajin Shtator të
vitit 2011.
Për të gjita amvisëritë të cilat do t’i marrin
thasët prej najloni për zierjen të mbeturinave
bujqësore, nga ana e personave profesional në
këtë lëmi në Komuna Gostivar do të jetë
trajnimi paraprak për mënyrën e vendosjes së
bëllokut të gjelbërt dhe zierja e tij. Në këtë
mënyrë në periudhën tremujore të paraparë të
menaxhimit të mbeturinave është paraparë
zvogëlim prej 5% të këtij lloji të mbeturinave
në sasisë të gjithsej mbeturinave të ngurta të
cilat deponohen në deponinë.
Qëllime të zierjes të mbeturinave bujqësore:
Mbeturinat bujqësore në Komunën e Gostivarit
bëjnë pjesë në gjithsej mbeturinat e ngurta me
20-30%.
Me vetë selektimin dhe zierjen ne komposto te
gjelbert per ushqim te tyre në plehrat e
gjelbërta për ushqime zvogëlohet volumi i
gjithsej sasisë së mbeturinave, e me këtë na
vazhdon kohëzgjatja e shfrytëzimit të vet
deponisë.
Me shpërndarrjen e këtyre najllonave -thasëve
të familjeve bujqësore, presin pozitivisht të
veprojë edhe në amvisëritë tjera në fshatrat
urbane të Komunës së Gostivari ta pranojnë
këtë mënyrë të selektimit të mbeturinave
bujqësore.
Mjetet financiare për furnizim të 800 copëve të
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM
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dodeluvawe na 800kom.na najlon vre}i na
400-semejstva od slednive sela na op{tina
Gostivar i toa: Debre{e, Bawica, Zduwe,
Raven, Vrutok, ^alje, Forino i ^egrane.
Navedenite doma}instva }e bidat izbrani
korisnici
koi
poseduvaat
pogolema
zemjodelska
povr{ina
za
sopstvena
egzistencija i pogolem dvor prед ku}a za
skladirawe na zemjodelski otpad za
prevrivawe i dobivawe na |ubre za
prihranuvawe na zemjodelskite kulturi koi
gi odgleduva.
Vre}ite }e bidat podeleni vo mesecSeptemvri-2011god.
Na site privatni doma}instva koi }e gi
dobijat najlon-vre}ite za prevrivawe na
zemjodelskiot otpad, od strana na stru~ni
lica za ovaa oblas od op{tina Gostivar }e
bide izvr{ena prethodna obuka za na~inot
za postavuvawe na zeleniot otpad i negovo
prevrivawe. Na ovoj na~in vo naredniov
trigodi{en period na upravuvawe so
otpadot se predviduva namaluvawe na ovoj
vid na otpad najmalku za 5% koli~inski vo
vkupniot cvrst otpad koj se deponira na
deponija.
Celi na prevrivaweto na zemjodelskiot
otpad:
Zemjodelskiot otpad vo op{tina Gostivar
u~estvuva vo vkupniot cvrst otpad so okolu
20-30%.
So
samoto
selektirawe
i
negovo
prevrivawe
vo
zelen
kompost
za
prihranuvawe se namaluva obemot na
vkupnite koli~ini na otpad, a so toa nise
prodol`uva vreme-traeweto na koristewe
na samata deponija.
So dodeluvaweto na ovie najlon-vre}i na
pogolemite
zemjodelski
semejstva,
o~ekuvame pozitivno da deluva i na drugite
doma}instva vo urbanite selski naselbi vo
op{tina Gostivar dago prifatat ovoj na~in
na selektirawe na zemjodelskiot otpad.
Finansiskite sretstva za nabavka na
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800kom.na
najlon
vre}i
vo
vrednos od
thasëve prej najloni në vlerë prej 32.000,00
den. do të ndahen nga mjetet komunale për 32.000,00den. }e se izdvojat od op{tinskite
menaxhim me mbeturina sipas Vendimit 07- sretstva za upravuvawe so otpad po Odluka
br.07-1784/1.
1784/1.
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4.3.@.Nasoki i celi so tretmanot na
el.otpad i hartija:
]e bide otvoren punkt za skladirawe na
el.otpad i mebel za op{tina Gostivar a so
nego }e upravuva J.P.Komunalec koe vr{i
sobirawe na otpad na pogolemiot del od
op{tina Gostivar, a so rabota na ovoj sklad
e planirano da se po~ne so po~etokot na
koristewe na Regionalnata deponija-Rusino
od Mart-2013god.

4.3.ZH. Udhëzime dhe qëllime me trajtim të
mbeturina el.dhe letra:
Do të hapet pikë për deponimin e mbeturinave
e.l dhe mobiljeve për komunën e Gostivarit e
me të do të menaxhojë N.P. Komunalec i cili
bën grumbullimin e meturinave në pjesën më
të madhe të Komunës së Gostivar, e me punën
e kësaj deponie është e planifikuar që të
fillohet shfrytëzimi i Deponisë regjionaleRusino nga muaji Mars i viti 2013.
Depoja për skladim do të jetë në vendin ku
gjendet mekanizimi i N.P. Komunalec në
pjesën industriale të Gostivarit ku hapësira
është nën kontroll të përhershëm të rrojeve dhe
i tëri është i rrethuar me rrethojë. Në vet
lokacionin do të derdhet mbeturinat el. dhe
mobiljet nga automjeti i NP Komunalec i cili
kryen seciln ditë
grumbullim të këtyre
mbeturinave nga sipërfaqet publike të qytetit
deri tani deponoheshte në penoninë e qytetit.
Selektim i këtillë i mbeturinave i baluar dhe i
shtirut në tregjet e R. së Maqedonisë për
riciklim dhe ripërdorim të mëtutjeshëm.

Punktot za skladirawe }e bide na mestoto
kade
se
navo|a
mehanizacijata
na
J.P.Komunalec vo indusriskiot del na
Gostivar kade {to prostorot e pod stalna
kontrola od ~uvar i celiot e zagraden so
ograda. Na samata lokacija }e bide isturan
el.otpad i mebel od voziloto na JP
Komunalec koe vr{i sekojdnevno podigawe
na vakov smed od javnite povr{ini na gradov
koj do sega se deponira{e na gratskata
deponija.
Vakviot selektiran otpad }e bide baliran i
prodavan na pazarite vo R.Makedonija za
ponatamo{na recikla`a i reupotreba.

4.3.Z. Udhëzime dhe qëllime me tretman me
mbeturina medicinale:
Me fillimin e shfrytëzimit të deponisë regjinale
Rusino parashihet deponimi i mbeturinave
medicinale të jetë në gropa të veçanta në
lokacionin e njëjtë e cila do të shfrytëzohet
bashkarisht me të gjitha komunat tjera
regjionale të Pollogut me që planifikohet qasje
regjionale e deponimit të bërllokut komunal.
Në Qendërn medicinale – Gostivar dhe Qendra
medicinale e punës-Gostivar do të vendosen 5
(pesë) kontejnerë të veçantë prej 1/1m3 të
ndara dhe të ngjyrosura me ngjyrë të bardhë të
dedikuar për deponimin e mbeturinave

4.3.Z.Nasoki i celi so tretmanot so
medicinskiot otpad:
So
po~etokot
na
koristewe
na
regionalnata deponija-Rusino se predviduva
deponiraweto na medicinskiot otpad bide
vo posebno izdvoena jama na istava lokacija
koja }e se koristi zaedni~ki so site drugi
op{tini od Polo{kiot region bidei}i se
planira regionalen pristap na deponirawe
na komunalniot otpad. Vo Medicinskiot
centar - Gostivar i Trudovata medicina Gostivar }e se postavat 5(pet) posebni
konteweri od 1/1m3 izdvoeni i oboeni so
bela boja nameneti za skladirawe na
medicinskiot otpad .
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medicinale.
Kontenjerët për mbeturina medicinale do të
jenë të vendosura në të njëjtën hapësirë me
kontejner për mbaturina komunale, kurse do të
barten me automjete të veçanta dy herë në javë
nga ana e NP Komunalec – Gostivar.
Tretmani me mbeturinat medicinale parashihet
që të fillojë me fillimin e vitit 2013 atëherë kur
do të fillohet me deponimin e bërllokut në
tërësi në këtë deponi.
4.3.I. Udhëzime dhe qëllime me tretman me
mbeturinat e paketuara:
Ky bërllok në jetën moderne dhe në mbrojtje
më të madhe të prodhimeve ushqyese në
qarkullim kap hapësirë të madhe dhe paraqet
problem për skladimin dhe deponimin e këtij
lloji të mbeturinave. Me që kap hapësirë të
madhe në vet enët për skladim paraqet burim
të ndotjes së mjedisit jetësor dhe lëvizja e
zbrazet të automjeteve me bërllok, e me të
edhe shpenzime të mëdhaja të lëndëve djegëse
për transport.
Për shkak të mosparaqitjes së mbeturinave të
paketuara me këtë Plan akciona për menaxhim
të mbeturinave planifikohet tretman vijues për
mbrojtjen.
Me fillimin e vitit 2013 me hapjen e pikës për
deponim e mbturinave dhe mobiljeve do të
jenë të grumbulluara dhe të deponuara edhe ky
lloj i mbeturinave nga ane N.P. Komunalec nga
tregjet tregtare më të mëdha në Gostivar.
Për momentin NP Komunalec e grumbullon
këtë lloj të mbeturinave me automjet të veçanta
Tamçe prej 2 T. me të cilën bën grumbullimin
dhe pastërtinë e sipërfaqeve publike nga të
gjitha llojet e mbeturinave edhe mbeturinat e
paketuara nga tregjet e mëdha dhe të njëjtin e
transporton në deponinë e qytetit.
4.4.Masa stimualitve për shmangjen dhe
zvogëlimin e mbeturinave dhe ripërdorimi i
mbeturinave të përsëritura:
Si masa stimualative për selektim dhe reciklim
bul. B.Gjinoski 61
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Kontewerite za medicinski otpad }e bidat
postaveni
na
istiot
prostor
so
kontewerite za komunalen otpad,a }e bidat
podigani so posebno vozilo i dva pati vo
nedelata od strana na JP Komunalec Gostivar.
Tretmanot so medicinskiot otpad se
predviduva da zapo~ne so po~etokot na
2013god. koga }e se zapo~ne so deponirawe
na vkupniot otpad na ovaa deponija.
4.3.I.Nasoki i celi so tretmanot so otpad
od pakuvawa:
Ovoj otpad vo sovremenoto `iveewe i se
pogolemata za{tita na prehrambenite
proizvodi vo prometot zavzema golem
prostor
i
prestavuva
problem
so
skladiraweto i deponiraweto na ovoj vid na
otpad. Bidei}i zavzema golem prostor vo
samite sadovi za skladirawe prestavuva
izvor na zagaduvawe na `ivotnata sredina i
prazni hodovi na ispolnetos na vozilata so
smed,a so toa i pogolema potro{uva~ka na
gorivo za transport.
Zaradi vakvite pojavi so ovoj otpad od
pakuvawe so ovoj Akcionen plan za
upravuvawe so otpad se planira sledniov
tretman za za{tita.
So po~etok na 2013god.so otvaraweto na
punkot za skladirawe na el.otpad i mebel }e
bide sobiran i skladiran i ovoj vid na
otpad od strana na J.P.Komunalec od
pogolemite trgovski marketi vo Gostivar.
Vo momentov J.P.Komunalec go sobira ovoj
vid na otpad so posebno vozilo Tam~e od
2T.so koe vr{i sobirawe i ~istewe na
javnite povr{ini od sekakov vid na otpad i
otpadot od pakuvawa od pogolemite marketi
i istiot go transportira za deponirawe vo
gratska deponija.
4.4.Stimulativni merki za izbegnuvawe i
namaluvawe
na
otpad
i
ipovtorna
Reupotreba na otpadod:
Kako stimulativni merki za pogolema
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selekcija
i
recikla`a
na
odredeni
frakcii
më të madh në frakcione të përcaktuara të cilët
i përbëjnë mbeturinat e ngurta me këtë plan koi go so~inuvaat cvrstiot otpad so ovoj
trigodi{en plan e predvideno
trevjeç është paraparë
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-

-

-

Shpërndarja pa pagesë e 10.000 cop. të
thasëve prej najloni për selektimin e
Pes-ambalazheve dhe letrave për 500
amvisëri ,
Shpërndarrja në pronë të vet të 10 cop.
kontejnerëve ekologjik prej teli për 5
shkollat në komunën e Gostivarit,
Shpërdnarrje pa pagesë e 800 cop.të
thasëve prej najlloni (thas te medhej)
për 400 familje për zierje te
mbeturinave bujqësore dhe marrje të
plehrave ushqimore,
Transport pa pagesë të mbeturinave el.
dhe mobiljeve dhe
Zvogëlimi i çmimit për shërbimet për
20% për deponimin e mbeturinave
industriale jo te rezikshme nga fabrika
Silika, nëse e zvogëlon bërllokun për
10% në sasi, ne krahasim në me muajin
paraprak.

4.5. Mënyra e largimit të mbeturinave të
cilëve nuk mund t’u shmanget ose
përpunohet:
Ky plan për menaxhimin e mbeturinave për
komunën e Gostivarit parashihet secili bëllok
që mund t’i shmanget, ose të përpunohet
respektivisht Reciklimi do të jetë transportuar
dhe deponuar në deponinë regjionale Rusino
ku do të zbatohet deponija sanitare pa pasoja
për mjedis jetësor deri atëherë kur do të jepet
nën koncesion për shfrytëzimin e deponisë
regjionale
Rusino
në
Koncesioneri
ndërkombëtar i cili mund të kryej insenerim të
të njëjtit.
4.6. Masa dhe aktivitete konkrete për
zvogëlim të përbërjeve Biotretëse në
mbeturinat e dedikuara për mënjanim:
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

- Besplatno dodeluvawe na 10.000kom.na
najlon vre}i za selekcija na Petambala`a i hartija na 500 privatni
doma}instva,
- Dodeluvawe vo nivna sopstvenos na
10kom.`i~ani ekolo{ki konteweri na
5-obrazovni institucii vo op{tina
Gostivar,
- Besplatno dodeluvawe na 800kom.na
najlon vre}i(arari)na 400-semejstva za
prevrivawe na zemjodelski otpad i
dobivawe na |ubre za prihranuvawe
- Besplaten transport na el.otpad i mebel
prijaven od gra|ani kako neupotrbliv i
- Namaluvawe na cenata na uslugata za
20% za deponirawe na indusriski
neopasen otpad od fabrikata Silika,ako
go namali otpadot za 10% vo koli~ina
vo odnos na prethodniot mesec.
4.5.Na~in na otsranuvawe na otpadot {to
nemo`e da se izbegne ili preraboti:
So ovoj plan za upravuvawe so otpad za
op{tina Gostivar se predviduva sekoj otpad
{to nemo`e da se izbegne,ili da se
preraboti odnosno Reciklira }e bide
transportiran i deponiran vo regionalnata
deponija Rusino kade {to }ese primenuva
Sanitarno deponirawe bes posledici za
`ivotnata sredina se dodeka nese izdade pod
koncesija za koristewe na Regionalnata
deponija Rusino na Me|unaroden kocesioner
koj bi vr{el inseneracija na istiot.
4.6. Konkretni merki i aktivnosti za
namaluvawe na Biorazgradlivite sostojki
vo otpadot namenet za otsranuvawe:
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Me këtë plan parashihet shpërndarja falas e
800 thasëve prej najlloni për avullzim tw
mbeturinave bujqësore të ndara 400
amvisërive.
Familjet e zgjedhura do të trajnohen nga
personat profesional të Komunës sw Gostivarit
në teknologjinë e avullzimit të mbeturinave të
gjelbërta dhe marrjen e plehrave-substrat të
gjelbërta të dedikuar për plehërimin e tokës.
Nëpërmjet kësaj mënyre presim që këto familje
të shërbejnë si mënyrë për pranimin e një
numri më të gjërë të shfrytëzuesve të
shërbimeve të cilët do të kryejnë selektimin
dhe riciklimin e mbeturinave të gjebërta
bujqësore dhe zvogëlimi i të njëjtit në
periudhën e ardhshme prej 5% nga gjithsej
mbeturinat.
Në këtë periudhë për realizimin e planit për
menaxhim me mbeturina do të punohet shumë
për gjetjen e Operatorit i cili do ta kryejë
grumbullimin dhe përpunimin e meturinave
organike-ushqimore që deponohet nga
restorantet e mëdha në komunën e Gostivarit.
Në komunën e Gostivar ka numër të madh të
qytetarëve të cilët janë përkohësisht jënë të
punësuar në vendet evropiane perëdnimire, e
në maujtë e verës kthehen në komunan tonë për
dasmat.
Festimet bëhen vetëm në restorante të mëdha
ku grumbullohen në sasi të madha të bërllokut
nga ushqimet të cilët deponohen në deponinë e
qytetit si mbeturina të ngurta komunale.
4.7.Vërtetimi i nevojave për ndërtimin e
objekteve dhe instalimeve për përpunimin e
mbeturinave jo të rrezikshme:
Nevojat e Komunës së Gostivarit për ndërtimin
e objekteve dhe instalimeve për përpunimin e
mbeturinave jo të rrezikshme janë të mëdha për
shkak se ato instalimet e ndërtuara mund t’i
ketë benefiti ekonomik.
Por si Komunë vetë më vete nuk mund ta
zgjidhë këtë mungesë pa përfshirje të
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So ovoj plan se predviduva besplatno
dodeluvawe na 800kom.na najlon vрe}iArari za prevrivawe na zemjodelskiot
otpad dadeni na 400 doma}instva.
Izbranite doma}instva }e bidat obu~eni od
stu~ni lica na op{tina Gostivar vo
tehnologijata na prevrivawe na zeleniot
otpad i dobivawe na zelen supstrat-|ubre
nameneto za prihranuvawe na zemji{teto.
Preku ovoj na~in o~ekuvame ovie semejstva
da slu`at kako na~in za prifa}awe na
po{irok broj na korisnici na uslugata koi
}e vr{at selekcija i recikla`a na zeleniot
zemjodelski otpad i namaluvawe na istiot
vo narediot period od 5% od vkupniot
otpad.
Vo ovoj period na sproveduvawe na planot
za upravuvawe so otpad }ese raboti dosta na
iznao|awe na Operator koj }e vr{i
sobirawe i prerabotka na organskiot
otpad-hranata
{to se
deponira
od
pogolemite restorani vo op{tina Gostivar.
Vo op{tina Gostivar ima golem broj na
gra|ani koi se privremeno vraboteni vo
Zapadno-Evropskite zemji, a vo Letnite
meseci se vra}aat vo na{ava op{tina zada
napravat svadbi i suneti.
Veselbite isklu~ivo se pravat vo golemite
Restorani kade se stvara golemi koli~ini
na otpad od hrana koj se deponira na
gratskata deponija kako cvrst komunalen
otpad.
4.7.Utvrduvawe na potrebite za izgradba na
objekti i instalacii za prerabotka na
neopasen otpad:
Potrebite na op{tina Gostivar za izgradba
na objekti i instalacii za prerabotka na
neopasen otpad se golemi zatoa {to od
takvite izgradeni instalacii bi imala
Ekonomskiot benefit.
No kako op{tina sama po sebe nemo`e da go
re{i ovoj nedostatok bez vklu~uvawe i na
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komunitetit më të gjerë.
Me përfshirje të plotë të rajonit të Pollogut në
deponimin e mbeturinave në deponinë rajonale
Rusino do të rritet interesi i kompanive të
interesuara të cilët do të ndërtojnë objekt në vet
lokacionin
për
Reciklimin
e
gjithë
mbeturinave jo të rrezikshme për deponim të
cilat atje deponohen.
Me tenderin ndërkombëtar i cili është shpallur
nga ana e Ministrisë së mjedisit jetësor të R. së
Maqedonisë për dhënien me koncesion të
deponisë rajonale Rusino për një kohë më të
gjatë shfrytëzimi, presim si komunë
që
koncesioner i ardhshëm të ndërtojë numër të
madh të instalimeve për përpunimin e të gjithë
fraksioneve të mbeturinave të ngurta jo të
rrezikshme të cilat deponohen.
Konsiderojmë se instalimet për përpunimin e
mbeturinave jo të rrezikshme në deponinë
regjionale Rusino do të fillojnë të ndërtohen
me fillimin e vitit 2014.
4.8 Të dhëna për rrjetin nacional të
integruar për largimin e bërllokut dhe
instalimet për përpunim:
Bashkimi Evropian ka sjellë direktivë
evropiane për mbrojtjen nga ndotjet e madhe
ose mbrojtja Integruese.
R. e Maqedonosë e pranoi mbrojtjen e
integruar, kurse kwtë e bën nëpërmjet zbatimit
tw ligjeve për:
- Ligji për ajrin
- Ligji për ujin
- Ligji për menaxhim me mbeturinat e
ngurta
- Ligji për pastërti
- Ligjit për përdorim të rregullt të
Pesticideve dhe Herbicideve
Nëpërmjet këtyre ligjeve synohet që të
zvogëlohen emisionet për ndotjen e: ajrit, ujit
dhe tokës. Komuna e Gostivarit është pjesë e
Rrjetit nacional të integruar për largimin e
mbeturinave dhe përpunimin e tyre. Kahet për
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po{irokata zaendnica.
So celosnoto vklu~uvawe na Polo{kiot
region vo deponirawe na otpadot na
Regionalnata deponija Rusino }e se zgolemi
interesot na zainteresirani kompanii koi
}e izgradat objekti na samata lokacija za
Recikla`a na celiot neopasen otpad koj
tamu se deponira.
So Me|unarodniot tender {to e objaven od
strana na Ministerstvoto za `ivotna
sredina na R.Makedonija za davawe pod
koncesija na Regionalnata deponija Rusino
na podolgo vreme na koristewe o~ekuvame
kako op{tina idniot koncesioner da
izgradi golem broj na instalacii za
prerabotka na site frakcii od cvrstiot
neopasen otpad koj se deponira.
Smetame deka instalaciite za prerabotka
na neopasniot otpad na Regionalnata
deponija Rusino }e po~nat da se gradat so
po~etokot na 2014god.
4.8. Podatoci za integrirana nacionalna
mre`a za otsranuvawe na otpadot i
instalacii za prerabotka:
Evropskata unija ima doneseno Evropska
direktiva za za{tita od golemo zagaduvawe
ili Integrirana za{tita.
R.Makedonija ja prifati integriranata
za{tita a toa go pravi preku sproveduvawe
na zakonite za:
- Zakonot za vozduh
- Zakonot za vodi
- Zakonot za upravuvawe so cvrst
otpad
- Zakonot za ~istota
- Zakonot za pravilna upotreba na
Pesticidi i Herbicidi
Preku ovie zakoni se nastojuva da se
namalat emisiite na zagaduvaweto na:
vozduhot, vodata i zemjata. Op{tina
Gostivar
e
del
od
Integriranata
nacionalna mre`a za otsranuvawe na
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parandalimin nga ndotja më e gjerw e mjedisit
jetësor në Komunën e Gostivarit do të jenë të
drejtuara në drejtimin e më poshtme:
-Hapet rubrikë për mjedisin jetësor në Webfaqe për qasje të qytetarëve në mbrojtjen e
mjedisit jetësor.
-Fillon procedura për dhënien e lejeve
ekologjike A dhe B.
-Është përpiluar formular për Kërkesë për leje
ekologjike të integruar B.
-Është harmonizuar Plani operativ për kërkesën
për mbrojtjen e mjedisit jetësor sipas Gaz.
zyrtare të RM nr.50/09.
-Është sjellë Urdhër për aktivitetet për
miratimin e elaboratit.
Qëllimet e ndërprerjes më të gjërë të ndotjes:
Të gjithë operatorët në Komunën e Gostivarit
të cilët kryejnë ndonjë veprimtari dhe e ndotin
mjedisin jetësor me vizitë të inspektorit për
mjedisin jetësor do të jenë të vizituar dhe
paralajmëruar që të fillojnë me aktivitetet për
marrje të lejeve integruese ekologjike, i cili
proces është i ndërlikuar dhe kërkon
konstruktivitet nga të dy palët e interesuara.
Qëllimi kryesor i Komunës është që të gjithë
operatorët të marrin leje ekologjike, kurse me
kwtë do të kemi mbrojtje të tërësishme të
mjedisit jetësor dhe natyrës.
4.9. Masa për sanim të deponive të egra dhe
zonave të ndotura:
Me këtë plan aksionar parashihen tri deponitë e
mëdha të egra në Komunën e Gostivarit të
jenë: të pastruara, të sanuara dhe të gjelbëruara.
Deponitë e egra të parapara për pastrim janë
këto:
-Deponia e qytetit në v.q. Meçkin doll Gostivar
-Deponia e egër në v.q. Juria e Forinës në f.
Forinë
-Deponia e egër në v.q Rupa në f. Debresh.
-Qëllimet e parapara:
-Mbyllja e deponive të egra për shkak të
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otpadot i negova prerabotka. Nasokite na
spre~uvawe od po{iroko zagaduvawe na
`ivotnata sredina vo op{tina Gostivar }e
bidat naso~eni vo slednive pravci:
-Se otvara rubrika za `ivotna sredina na
web-strana za pristap na gra|ani za za{tita
na `ivotnata sredina
-Startuva procedura na izdavawe na A i B
ekolo{ki dozvoli
-Izgotven e obrazec za Barawe za Bintegrirana ekolo{ka dozvola
-Usoglasen e Operativniot plan so
baraweto za za{tita na `ivotnata sredina
sporet Sl.vesnik na RM br.50/09
-Donesena e Uredba za aktivnosti za
odobruvawe na elaboratot.
Celi
na
spre~uvawe
na
po{iroko
zagaduvawe: Site operatori vo op{tina
Gostivar koi vr{at nekakva dejnos i ja
zagaduvaat `ivotnata sredina so poseta na
ispektorite za `ivotna sredina }e bidat
poseteni i opomeneti da po~nat so
aktivnosti za dobivawe na integrirani
ekolo{ki dozvoli, koj proces e slo`en i
bara konstruktivnos od dvete zasegnati
strani.
Glavna cel na op{tinata e da site
Operatori dobijat ekolo{ki dozvoli,a so
toa }e imame celosna za{tita na `ivotnata
sredina i prirodata.
4.9. Merki za sanacija na divite deponii i
zagadenite oblasti:
So ovoj Akcionen plan se predviduva trite
golemi divi deponii vo op{tina Gostivar
da bidat: is~isteni,sanirani i ozeleneti.
Predvideni divi deponii za ~istewe se
slednive:
- Gradska deponija na m.v.Me~kin dolGostivar
- Diva deponija na m.v.Forinska jurija vo
s.Forino
- Diva deponija na m.v.Rupa vo s.Debre{e.
- Predvideni celi:
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sipërfaqeve të pa mbrojtura dhe gropat e pa
përcaktuara (qelula) në të cilën do të
deponohen mbeturinat kurse e njëjta duhet të
jetë e izoluar që të mund të parandalohet
kullimi dhe përzierja e filtratit me ujërat
nëntokësore.
-Të gjitha deponitë e egra nuk janë të
siguruara me ujë teknik për parandalimin e
zjarreve të cilat ndodhin gjatë periudhës së
verës, e me këtë kemi lëshim të madh të
sasive të gazrave helmuese siç janë : Co2,Co,
NO2 të cilat lëshohen në Atmosferë dhe janë
shkaqe për ndryshimet klimatike.
-Pastrimi i deponive të egra dhe mjedis më të
mirë jetësor.
-Rikultivimi i deponive të egra
-Rritja e vetëdijes te popullata vendore për
mbrojtjen e natyrës.
Udhëzimet e parapara: Në pastrimin e
deponive të egra do të jenë të kyçur të gjithë
operatorët të cilët kryejnë shërbime për
qytetarët për bartjen e bërllokut, kurse janë
parapara aktivitetet e punës në vijim:
-Angazhim të mjete për transport dhe fuqi të
punës personale
-Angazhim të mekanizimit vetanak
-Angazhim i veglave dhe pajisjeve vetanake
-Angazhim personal i personave profesiona për
mbikëqyrej
-Ndihmë lokale për realizimin e aktiviteteve
nëpërmjet televizioneve lokale: TV-Kis,TV2,
TV-Çekrani dhe nëpërmjet mediumit të
shkruar Monitor.
Udhëzimet për veprim janë paraparë në tre
faza:
Faza e parë: Në të dyja deponitë në f. Debresh
dhe Çegran mbeturinat e vjetra të deponuara të
transportohen dhe të deponohen në Rusino me
mekanizim dhe fuqi pune personalale të
operatorëve të cilët deri tani i kanë shfrytëzuar
këto deponi të mbeturinave.
Deponia e qytetit Meçkin doll në këtë fazë
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM
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- Zatvarawe na divite deponii zaradi
neza{titena podloga i ne odredena jama
(}elija) vo koja }e se deponira otpadot a
istata treba da bide izolirana nejzinata
podloga zada se spre~i isceduvawe i
me{awe na filtratot so podzemnite
vodi.
- Site divi deponii ne se obezbedeni so
tehni~ka voda za spre~uvawe na po`ari
koi se slu~uvaat vo letniot period, a so
toa imame ispu{tawe na golemi
koli~ini na otrovni gasovi kako {to se:
Co2, Co, NO2, SO2 koi se ispu{taat vo
Atmosferata i se pri~ina za Klimatski
promeni.
- Ras~istuvawe na divite deponii i
podobrena `ivotna sredina
- Rekultivirawe na divite deponii
- Zgolemena javna svest na mesnoto
naselenie za za~uvuvawe na prirodata.
Predvideni nasoki: Vo ras~istuvawe na
divite deponii }e bidat vklu~eni site
operatori koi vr{at usluga na gra|anite so
podigawe na smed,a se predvideni slednive
rabotni aktivnosti:
- Anga`irawe na sopstveni prevozni
sretstva i rabotna sila
- Anga`irawe na sopstvena mehanizacija
- Anga`irawe na sopstven alat i oprema
- Anga`irawe na sopstveni stru~ni lica
za nadzor
- Lokalna pomo{ za realizirawe na
aktivnostite
preku
lokalnite
Televizii kako {to se; TV-Kis, TV-2,
TV-^egrane
i
pe~aten
medium
Monitor.
Nasokite za deluvawe se predvideni vo tri
fazi:
Prva faza: Na dvete deponii vo s.Debre{e i
s.^egrane stariot deponiran smet da se
transportira i deponira vo Rusino so
sopstvenata mehanizacija i rabotna sila na
operatorite koi dosega gi koristea ovie
deponii za otpad.

бул. Б. Ѓиноски 61
1230 Гостивар, РМ

bul. B.Ginoski 61
1230 Gostivar, MC

KOMUNA E GOSTIVARIT
ОПШТИНА ГОСТИВАР
GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk
tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit
Nr. 10
27.12.2010
faqja

parashihet nivelizimi i mbeturinave të
deponuara dhe shfrytëzimi i tyre me shtresë të
tokës në trashësi prej 0,5m në tërë sipërfaqen e
deponisë.
Në këtë fazë në deponinë do të jenë të prerë
dhe të pastruar të gjitha drunjtë.
Faza e dytë: Vendet në të cilat gjenden
deponitë e egra do të kultivohen me tokë
pjellore nga mjedisi i tij dhe mbjellje të barit
për gjelbërim.
Për kryerjen e këtyre operacioneve do të jenë të
shfrytëzuar punëtorët e vet dhe mekanizimi i
operatorëve të cilët deri tani i kanë shfrytëzuar
këto deponi.
Faza e tretë: Parashihet gjelbërimi i
hapësirave dhe mbjellja e hortikulturës
përkatëse mer bimë të ulëta dhe bimw të larta.
Mbyllja e deponisë së qytetit në v.q. Meçkin
doll për shfrytëzim nga ana e NP Komunalec
do të përfundojë në muajin shkurt të vitit 2013
kurse me fillimin e muajit Mars të vitit 2013
do të fillojë shfrytëzimi i deponisë rajonale
Rusino
Deri në fillimin e deponimit të mbeturinave në
Rusino presim që të përfundojnë të gjitha
kushtet teknike për deponim sanitar deri në
muajin Mars 2013.
Me sanimin e kësaj deponie do të fillojë
rafshimi i terrenit dhe deponimi i mbeturinave,
ngjeshja e të njëjtit me trashësi prej 0,5m
respektivisht do të shtrohet tokë në sasi prej
5.000m3.
Me këtë mënyrë të rikultivimit do të ndërpritet
degradimi dhe shkatërimi i mbeturinave.
Pas shpërndarjes së tokës do të bëhet mbjellja e
barit në sasi prej 300kg dhe mbjellja e drunjve
gjethrënës akacia dhe plepa prej 500 drunjëve.
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Gradskata deponija Me~kin dol vo ovaa
faza se predviduva izramnuvawe na
deponiraniot smed i negovo pokrivawe so
sloj na zemja vo debelina od 0,5m na celata
povr{ina od deponijata.
Vo ovaa faza }e bidat ise~eni i is~isteni
site suvi drvja vo samite deponii.
Ftora faza: Mestata na koi se navo|aat
divite deponii }e se kultiviraat so plodna
zemja od svojata okolina i seewe na treva za
ozelenuvawe.
Za vr{ewe na ovie operacii }e bidat
iskoristeni sopstvenite rabotnici i
mehanizacija na operatorite koi dosega gi
koristea ovie deponii.
Treta faza: Se predviduva ozelenuvawe na
prostorot
i
sadewe
na
soodvetna
hortikultura
od
niskoraste~ki
i
visokoraste~ki drvja.
Zatvorawe na gratskata deponija na
m.v.Me~kin dol za koristewe od strana na
JP Komunalec }ese zavr{i so krajot na
mesec-Fevruari-2013godina, i }ese zapo~ne
so koristewe na Regionalnata deponija
Rusino so po~etok na mesec-Mart-2013god.

Do po~etokot na deponirawe na smed vo
Rusino o~ekuvame da bidat zavr{eni site
tehni~ki uslovi za Sanitarno deponirawe
do Mart-2013godina.
So sanacija na ovaa deponija }e se zapo~ne
so ravnewe na terenot i deponiraniot
otpad, nabivawe na istiot i postilawe na
sloj zemja vo debelina od 0,5m odnosno }e se
posteli zemja vo koli~ina od 5.000m3.
So vakov na~in na rekultivirawe }e se
zapre degradacijata i raspa|aweto na
otpadot.
Po rasporeduvawe na zemjata }e se izvr{i
seewe na trevata vo koli~ina od 300kg i
sadewe na listopadni drvja na bagrem i
Me këtë mënyrë do të kryhet Fito-remediacioni topola od 500 drvca.
So vakov na~in }e se izvr{i Fitoi hapësirës.
Për mbylljen dhe sanimin e kësaj deponie do të remedijacija na prostorot.
Za zatvorawe i sanacija na ovaa deponija }e

harxhohen mjete financiare si në vijim:
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM
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se
potro{at
slednive
finansiski
sretstva:
-Gërmim, transport dhe shtrim i tokës =
-Iskop,transport i postilawe na zemja
5.000m3x70den.=350.000 den.
=5.000m3h70den.=
350.000den.
-Rregullim hortikulturor me barw =8.500mx15
-Hortikulturno
ureduvawe
so trev
=
den=.127.500 den.
8.500m2h15den=.
127.500den.
-Material reklamues dhe propagandues
-Reklamen
i
propaganden
material
=80.000 den.
= 80.000den.
Vlera totale: =557.500 den.
Vkupen iznos:
= 557.500den.
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Mjetet do të sigurohen nga buxheti i Komunës,
të siguruara përmes Vendimit për vërtetimin e
kompensimit të territorit të Komunës së
Gostivarit prej 2% nga çmimi për shërbimet e
kryera për grumbullim dhe transportim të
mbeturinave e sjellë më dt. 29.12.2009 nën
nr.07-1784/1.
Mbyllja e deponisë së egër në f. Forinë:
planifikohet që të ndërpritet deponimi i
mbeturinave deri në fund të muajit Shtator të
vitin 2013.
Hapësira do të jetë e pastruar me ngritjen e
mbeturinave dhe doponimin e të njëjtit në
deponinë Rusino.
Pas përfundimit të shfrytëzimit të deponive të
egra sipërfaqja e tokës do të jetë e rafshuar me
truall në trashësi prej 20cm në sasi prej rreth
600m3.
Sipërfaqja e tokës do të jetë e mbjellur me barë
të gjelbërt në sasi prej 150kg të farës dhe 200
drunjë të bagremit dhe plepit.
Për mbyllje dhe sanimin e kësaj deponie do të
harxhohen mjetet financiare vijuese:
# Gërmimi, transporti dhe deponimi i
mbeturinave =200m3x300 den.-60.000 den.
#Gërmimi, transporti dhe shtrimi i tokës
=600m3x70 den. =42.000 den.
#Rregullimi
hortikulturor
me
barë
=3000m2x15den.45.000den.
______________________________________
Gjithsej shuma:
=147.000 den.

Sredstvata }e bidat obezbedeni od buxetot
na op{tinata, a dobieni preku Odlukata za
utvrduvawe nadomestok na podra~jeto na
op{tina Gostivar od 2% od cenata za
izvr{ena
usluga
za
sobirawe
i
transportirawe na otpad donesena na
den:29.12.2009god. pod br.07-1784/1.
Zatvoraweto na divata deponija vo
s.Forino: Se planira da se prekine so
deponirawe na smed do krajot na Oktomvri 2013god.
Prostorot }e bide is~isten so krevawe na
otpadot i deponirawe na istiot vo Rusino.
Po zavr{uvaweto so koristewe na divata
deponija podlogata }e bide izravneta so
zemja vo debelina od 20sm vo koli~ina od
okolu 600m3.
Zemji{teto }e bide zaseano so zelena treva
vo koli~ina od 150kg na seme i 200 drvca na
bagrem i topola.
Za zatvorawe i sanacija na ovaa deponija }e
se potro{at slednive finansiski sretstva:
# Iskop, transport i depo.na otpad
=
200m3h300den. =60.000den.
# Iskop, transport i postil.na zemja
=600m3h70den. =42.000den.
# Hortikulturno ureduvawe so treva
=3000m2h15den. =45.000den.
Vkupen iznos:

=147.000den.

Mjetet do të sigurohen nëpërmjet vendimit të Sredstvata }e bidat obezbedeni preku
istata odluka pod br.07-1784/1.
njëjtë nën nr.07-1784/1.
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Mbyllja e deponisë së egër në v.q. Rupa në f.
Debresh:
Planifikohet që muajin Mars të vitit 2013 të
mbyllet për shfrytëzim të hudhjes së egër të
mbeturinave. Hapësira do të jetë e pastruar me
bartjen dhe deponimin e të njëjtës në deponinë
Rusino. Sipërfaqja e tokës do të jetë e rafshuar
prej 10 cm me sasi prej 300km3, kurse në
lokacionin do të mbillet bari me farw prej
100kg dhe 100-drunjë bagremi dhe plepi.
Për mbylljen e kësaj deponie do të harxhohen
mjetet financiare në vijim:
#Gërmimi dhe transportimi i mbeturinave =
100m3x300 den. 30.000,00 den.
# Shtrimi i tokës = 300m3x70 den.=
21.000,00 den.
# Rregullim hortikulturor me barë
= 150m2x15 den. =21.500.000 den.
_______________________________
Gjithsej :
=72.000,00 den.
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Zatvorawe na divata deponija na m.v.Rupa vo
s.Debre{e:
Se planira da se zatvori za koristewe na
divo frlawe na otpad so Mart-2013god.
Prostorot }e bide is~isten so krevawe i
deponirawe na istiot na deponijata vo
Rusino. Podlogata }e bide izramneta i
poslana so zemja vo debelina od 10sm so
koli~ina od 300km3, a na lokacijata }e se
posee treva so seme od 100kg i 100-drvca na
bagrem i topola.
Za zatvorawe na ovaa deponija }e se
potro{at slednive finansiski sretstva:
# Iskop i transport na otpad
=
100m3h300den.=30.000,00den.
# Postilawe na zemja
=
300m3h 70den. =21.000,00den.
#
Hortikulturno
ured.so
treva
=1500m2h15den. =21.500,00den.
Vkupno:
Sredstvata

=72.000,00den.
}e

bidat

obezbedeni

od

Mjetet do të jenë të siguruara nga mjetet të namenskite sretstva na op{tinata po
dedikuara në Komunë sipas Vendimit nr. 07- odluka br.07-1784/1.
1784/1.
4.10. Masa për edukimin e vetëdijes publike
me menaxhimin e mbeturinave:
Komuna e Gostivarit për ngritje të vetëdijes
publike te qytetarët për menaxhim më të mirë
me mbeturinat në kohën e paraparë me Planin
akcional lokal do t’i aprovojë aktivitetet e
nvejoshme në vijim:
# Linjë e qasshme e Komunës – 042-213-511
# Linjë e hapur në N.P. Komunalec – 042-213579
#Linja
e
hapur
e
Komunës
www. .gostivari.gov.mk
#Anketat e qytetarëve
#Botimi i press materialeve
#Press konferencat me mediumet
#Informim
nëpërmjet
broshurave
dhe
fletushkave
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

4.10.Merki za edukacija na javnata svest so
upravuvaweto so otpad:
Op{tina Gostivar za podignuvawe na
javnata svest kaj gra|anite za podobreno
upravuvawe so otpadot vo predvidenovo
vreme so Lokalniov akcionen plan }e gi
primeni slednive potrebni aktivnosti:
# Dostapna linija na op{tinata-042-213-511
# Dostapna linija na J.P.Komunalec-042213-579
# Otvorena linija na op{tinata
www.gostivari.gov.mk
# Anketa na gra|ani
# Izdavawe na pres materijali
# Pres konferencii so mediumi
# Informirawe preku bro{uri i letoni
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#
Informirawe
preku
Web# Informimi nëpërmes Web faqeve, linjë
strana,tel.linija,i zaka`ani forumi so
telefonike dhe forumet e caktuara me ftesa
pokani
# Informacija do javnosta preku
# Informim deri te publiku nëpërmes
Bilbordi
Billbordit
# Aktivnosti preku u~ili{ta za za{tita
# Aktivitete nëpërmes shkollave për
na `ivotna sredina
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mbrojtje të mjedisit jetësor
# Hapje e linjëse telefonike falas për
publikun
# Prezantime në shkollat dhe kompanitë
tjera për formimin e mbeturinave të ngurta dhe
selektimin e tyre
# Prezantimi për secilin frankcion të
mbeturinave të selektuara
# Do të paguajnë të gjithë kompanitë të cilët
menaxhojnë me mbeturinat në Web-faqe në
Komunë për përdorimin e duhur me mbeturinat
e ngurta.
# Web-faqja MMJPH e R.M. do të jetë e
transmetuar vazhdimisht në Web-faqen e
Komunës
# Analizat për ujin, ajrin dhe tokwn nga
MMJPH e R.M do të jenë të transmetuar edhe
në Web faqen e Komunës
# Si Komunë në periudhën e ardhshme do
të punojmë në përgatitjen e rregullave për
menaxhim me mbeturinat e ngurta.
# Do të punohet për përforcimin e dijes për
riciklimin e mbeturinave të ngurta me gjetjen e
mjeteve financiare nga komuna për
subvencionim
# Do të punohet, që mbeturinat e ngurka të
selektohen nga ana e krijuesit, kurse
subvencionet nga ana e Komunës
# Mbyllja graduale e deponive të egra
komunale
# Zhvillimi dhe rritja e shfrytëzimit të
deponisë regjinale
# Do të punohet në mënyrë më efikase për
pagesën e shërbimeve
# Gjetja e kompanive të cilët do t’i
përpunojnë mbeturinat e ngurta
# Të kërkohen kompani të cilët do ta kryejnë
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

# Objavuvawe na besplatna tel.linija so
javnosta
# Prezentacii vo u~ili{ta i drugi
kompanii za pomalo stvarawe na cvrst
Otpad i negova selekcija
# Prezentacija za sekoja frakcija na
selektiran otpad
# ]e se upatuvaat site kompanii koi
upravuvaat so otpad na Web-stranata na
Op{tinata za pravilna upotreba so
cvrstiot otpad
# Web-stranata na M@SPP.na R.M. }e bide
stalno prenesuvano i na Web-stranata na
op{tinat
# Analizite za voda,vozduh i po~va od
M@SPP.na
R.M.
}e
bidat
stalno
Prenesuvani i na Web-stranata na op{tinata
# Kako op{tina vo ponatamo{en period
}e rabotime na prigotvuvawe na Regulativi
za upravuvawe so cvrstiot otpad
# ]e se raboti na jaknewe na svesta za
recikla`a na cvrstiot otpad so iznavo|awe
na finansiski sretsva od op{tinata za
subvencionirawe
# ]e se raboti , {to opasniot otpad da se
selektira od strana na sozdava~ot,a
subvencionira od strana na op{tinata.
# Postepeno zatvarawe na op{tinskite
divi deponii
# Razvivawe i zgolemeno koristewe na
Regionalnata deponoja
# ]e se raboti na doizgradba na
poefikasen na~in za naplata na uslugite
# Iznavo|awe na kompanii koi }e
prerabotuvaat cvrst otpad
# Da se baraat kompanii koi }e vr{at
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inspektim
# Kontrollimi i deponive për deponim të reptë
sipas sistemit të deponimit sanitar
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Inseneracija
# Kontrola na deponiite za strogo
deponirawe po sistemot na
Sanitarno
deponirawe
# ]e se bara kompanija koja }e vr{i
prerabotka na organskiot otpad od
Restorani i hoteli i donesuvawe na Odluka
za zabrana na deponirawena ovoj organski
otpad od strana na sozdava~ite

# Do të kërkohet kompani e cila do ta kryejë
përpunimin e mbeturinave organike nga
restoranet dhe hotelet dhe sjella e Vendimit për
ndalimin e deponimit të këtyre mbeturinave
organike nga ana e krijuesve të mbeturinave
# Riciklimi i rreptë i plastikave si krancion
# Stroga recikla`a na plastika kako
në mbeturina dhe
frakcija vo otpadot i
# Gjetja e kompanive të cilët do ta kryejnë
# Iznavo|awe na kompanija koja }e vr{i
selektimin e plastikave për fitimin e melasa për inseneracija na plastika za dobivawe na
melasa za asfaltirawe na pati{ta.
asfaltimin e rrugëve.
4.11. Llogaritja e shpenzimeve për
përpunimin dhe deponimin e mbeturinave:
Me planin akcionar lokal për menaxhimin e
mbeturinave Ju prezantojmë shpenzimet e
deritanishme për mënjanimin e mbeturinave
respektivisht grumbullimi, transportimi dhe
deponimi i tyre.
Shpenzimet ditore për mënjanimin e
mbeturinave: Në Komunën e Gostivarit në
shërbimin me mbeturinat e ngurta komunale
janë kyçur dy ndërmarrje publike dhe tre
bashkësi lokale me 11 automjete motorike dhe
40 ekzekutues direkt të kyçur me mënjanimin e
mbeturinave.
Çmimet ditore të mbeturinave të deponuara në
deponinë e qytetit në v.q. Meçkin doll janë
rreth 70 t.
Shpenzimet ditore janë:
# Bruto mëditje për 40 –ekzekutues
=40x600,00 den.=24.000,00 den.
-pagesa e ushqimit për 40-kryerësve të
punëve=40x110,00 den.=4.400,00 den.
# H.T.Z. pajisje për të punësuarit
=40x177,00 den.-7.100,00 den.
# Shpenzimet rezhie për të punësuarit
=40x650,00 den.=26.000,00 den.
# Lëndë djegëse për transport dhe deponim
=500l.x61,00 den=30.500,00 den.
bul. B.Gjinoski 61
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4.11.Presmetka na tro{oci za prerabotka i
otsranuvawe na otpadot:
So lokalniov akcionen plan za upravuvawe
so otpad-Vi se prezentiraat dosega{nive
tro{oci za otsranuvawe na otpadot odnosno
za
negovo
sobirawe,transport
i
deponirawe.
Dnevni tro{oci za otsranuvawe na otpad:
Vo op{tina Gostivar vo uslugata so
cvrstiot komunalen otpad se vklu~eni dve
javni pretprijatija i tri mesni zaednici so
11-motorni vozila i 40-izvr{iteli direkno
vklu~eni vo otsranuvawe na otpadot.
Dnevnite koli~ini na deponiran otpad na
gratskata deponija na m.v.Me~kin dol
iznesuva okolu 70t.
Dnevnive tro{oci se slednive:
# Bruto dnevnica za 40-izvr{iteli
=40h600,00den.=24.000,00den.
#
Hranarina
za
40-izvr{iteli
=40h110,00den.= 4.400,00den
#
H.T.Z.
oprema
za
vrabotenite
=40h177,00den .= 7.100,00den
# Re`iski tro{oci za vrabotenite
=40h650,00den. =26.000,00den.
# Gorivo za transport i deponirawe
=500l.h61,00den=30.500,00den.
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#
Tro{oci
za
odr`uvawe
na
vozila
=
# Shpenzimet për mirëmbajtjen e automjeteve
11h3.000,00den.=33.000,00den
=11x3.000,00den.=33.000,00 den.
Vkupno:
=125.000,00den.
Gjithsej : =125.000,00 den.
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Shpenzimet ditore në Komunën e Gostivarit
për mënjanimin e mbeturinave është rreth
29E/T.
Vlerësimet për shpenzime për mënjanimin e
mbeturinave në Planin lokal për rregullimin e
mbeturinave parashihen që të zvogëlohen në
25E/T. për shkak se me automjetet e reja
harxhimi i lëndëve djegëse sipa një orë të
punës do të mbetet të jetë me 7,5lit./në orë.
Në momentin shpenzimet për transportin e
mbeturinave janë më të vogla dhe për shkak të
distancës së vogël të deponisë së qytetit nga
prodhuesit e mbeturinave ndonëse harxhimet e
lëndëve djegëse sipas orës efektive punuese të
automjeteve është rreth 9 l. me harxhime të
mëdhaja për riparimin dhe rezervimin e
pjesëve të vet automjeteve. Shpenzimet për
deponim janë më të ulta për shkak se nuk
zbatohet Deponimi sanitar i cili kërkon
shpenzime të zmadhuara por është garancion
për mbrojtje më të madhe të mjedisit jetësor.
Me planin komunal për menaxhim me
mbeturinat këto shpenzime do të jenë t;
zvogëluara për harxhim të lëndëve djegëse dhe
riparimeve me realizimin e kërkesës për kredi
të komunës për furnizim të automjeteve të reja
e cila është në proces të realizimit.
4.12. Instrumentet financiare për realizimin
e planit:
Për realizimin e planit për menaxhim me
mbeturinat Komuna e Gostivarit në disponim i
ka instrumentet financiare vijiuese:
Çmimi i tarifës për mbeturinat komunal të N.P.
Komunalec:
1.Ndërtesat kolektive (banesat)
a) për sipërfaqet ndërtimore për m2 është 1,00
den.
bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar, RM

Dnevnite tro{oci vo op{tina Gostivar za
otsranuvawe na otpad iznesuvaat okolu
29E/T.
Procenkite na tro{ocite za otsranuvawe
na otpadot vo Lokalniot plan za
upravuvawe so otpad gi predviduvame da se
namalat na 25E/T.zatoa {to so novite
vozila potro{uva~kata na gorivo po
raboten ~as o~ekuvame da bide so
7,5lit./~as.
Vo momentov tro{ocite za transport na
otpadov se pomali a se dol`at na malata
odale~enos na gratskata deponija od
proizvoditelite
na
otpad
iako
potro{uva~kata na gorivo po efektiven
raboten ~as na vozilata se dvi`i okolu
9lit. so golema potro{uva~ka za popravki i
rezervni delovi na samite vozila.
Tro{ocite za deponirawe se poniski
bidei}i ne se primenuva Sanitarno
deponirawe koe bara pogolemi tro{oci no
e garancija za pogolema za{tita na
`ivotnata sredina.
So Op{tinskiov plan za upravuvawe so
otpad ovie tro{oci }e bidat namaleni za
potro{uva~ka na gorivo i popravki so
realizacija na kreditnoto barawe na
op{tinava za nabavka na novi vozila koe e
vo tek na realizacija.
4.12.Finansiski isrumenti za sproveduvawe
na planot:
Za sproveduvawe na planot za upravuvawe
so otpad op{tina Gostivar na raspolagawe
gi ima slednive finansiski isrumenti:
Ceni na ~inewe na uslugi za komunalen
otpad na J.P.Komunalec:
1.Kolektivni zgradi(stanovi)
a)
stambena
povr{ina
po
m2
=1,00den.

бул. Б. Ѓиноски 61
1230 Гостивар, РМ

bul. B.Ginoski 61
1230 Gostivar, MC

KOMUNA E GOSTIVARIT
ОПШТИНА ГОСТИВАР
GOSTİVAR BELEDİYESİ

www.gostivari.gov.mk
info@gostivari.gov.mk
tel. +389 (0) 42 213 511
fax. +389 (0) 42 214 406

“Buletini zyrtar i Komunës së Gostivarit
Nr. 10
27.12.2010
faqja

b) kompensim për kontenjerë të ri për m2 ështs
050 den.
c) kompensim për sipërfaqet e gjelbërta
publike për m2 është 1,00 den.
ç) kompensim për ujërat e zeza për m2 është
0,50 den.
d) për sipërfaqe të oborrit për m2 është 0,20
den.
dh) kompensim për pastërtinë publike – në
muaj është 50,00 den.
e) 2% nga çmimi për bëllok për menaxhim me
mbeturinat
2. Familje (shtëpit) individuale
a) për sipërfaqet ndërtimore për m2 është 1,00
den.
b) kompensim për sipërfaqet e gjelbërta
publike për m2 është 0,50 den.
c) kompensim për pastërtinë publike- në muaj
është 50 den.
ç) për sipërfaqet e oborrit për m2 është 0,20
den.
d) kompensim prej 2% për manaxhim me
mbeutirna nga çmimi.
3.Lokalet,dyqane, institucionet
a) për fabrikat për m2 është 2,00 den.
b) për shëndetësi, sport, arsim për m2 është
0,50 den.
c) për organizata shëndetësore private – në
muaj është 300,00 den.
ç) lokalet joushqimore deri më 80m2 për m2
është 3.00 den.
d) lokalet joushqimore mbi 80m2 për m2 është
6.00 den.
dh) restorane mbi 80m2 për m2 është 7.00 den.
e) lokalet për ndreqje të makinave deri më
80m2 është 450,00 den. në muaj
ë) lokalet mbi 80m2 për ndreqjen e makinave
për m2 është 7.00 den.
f) kompensim për pastërti publike – persona
fizik është 50,00 den.
g) kompensim për pastërti publike për personat
juridik = 100,00 den.
bul. B.Gjinoski 61
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b) nadomestok za novi kontewer po m2
=0,50den.
v) nadomestok za zeleni javni povr{ini po
m2
=1,00den.
g) nadomestok za otpadni vodi po m2
=0,50den.
d)
dvorna
povr{ina
po
m2
=0,20den.
|) nadomes za javna ~istota-mese~no
=50,00den.
e) 2% od cenata za smed za upravuvawe so
otpad
2.Individualni doma}instva(ku}i)
a)
stambena
povr{ina
po
m2
=1,ooden.
b) nadomes za javni zeleni povr{ini po m2
=0,50den.
v) nadomest za javna ~istota-mese~no
=50den.
g)
dvorna
povr{ina
po
m2
=0,20den.
d) nadomest od 2% za upravuvawe so otpad
od cenata
3.Lokali,Du}ani,Institucii
a)
fabriki
po
m2
=2,00den.
b) zdratstvo,sport,obrazovanie po m2
=0,50den.
v) priv.zdratstveni organizacii-mese~no
=300,00den.
g) neprehrambeni lokali do 80m2 po m2
=3.00den.
d) neprehrambeni lokali nad 80m2 po m2
=6.00den.
|)
restorani
nad
80m2
po
m2
=7.00den.
e) lokali za popr.na koli do 80m2 -mese~no
=450,00den
`) lokali nad 80m2 za popr. na koli po m2
= 7.00den.
z) nadomest za javna ~istota-fizi~ki lica
=50,00den.
y) nadom.za javna ~istota za pravni lica
=100,00den.
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i) nadom.za upr.so otpad od 2% od cenata

gj) kmpensim për menaxhim me mbeturina
prej 2% nga çmimi.
4. Deponimi i rrënojave ndërtimore dhe pagesa 4.Deponirawe na grade`en {ut i naplata
a)
kamion
so
nosivos
nad
5m3
a) kamion me ngarkesë mbi 5m3 =700,00 den.
=700,00den.
b)
kamion
b) kamion me ngarkesë deri në 5m3 =400,00
=400,00den.
den.
kamion
в)
c) kamion me ngarkesë deri në 2m3 =300,00 =300,00den.

so

nosivos

do

5m3

so

nosivos

do

2m3

den.
Të gjitha kategoritë e shërbimeve komunale në
çimin e kostos nuk është llogaritur TVSH e
paguajnë persona fizik dhe juridik.
Kompensim për menaxhimin me mbeturinat
prej 2% nga çmimi i shërbimit dhe kompensim
për pastërtinë publike nga 50,00 den,
kopmensim për pastërtinë publike për persona
juridik nga 100,00 den. dhe kompensim për
deponimin e rrënojave ndërtimore llogaritet
dhe paguhet nëpërmjet llogarisë mujore të NP
Komunalec, pastaj mjetet ndahen dhe
tranferohen në llogarinë buxhetore të Komunës
së Gostivarit kur shfrytëzohen për punët
financiare
të
pastërtisë
publike
dhe
menaxhimin me mbeturinat sipas Vendimit të
komunës nr.07-1748 të dt. 29.12.2009.
Çmimi i tarifës për shërbimet komunale të N.P.
Higjiena në f. Çegran.
a) shuma mujore për familje është 230,00 den.
Çmimi i tarifës për shërbimet komunale në b.l.
Çajlë:
a) shuma mujore për familje është 230,00 den.

Site kategorii na komunalna usluga vo
cenata na ~inewe ne e presmetan D.D.V.a go
pla}aat fizi~kite i pravnite lica.
Nadomestokot za upravuvawe so otpad od 2%
od cenata na uslugata i nadomestokot za
javna ~istota za fizi~ki lica od 50,00den.,
nadomestokot za javna ~istota za pravni
lica od 100,00deн, i nadomestok za
deponirawe na grade`en {ut se presmetuva
i napla}a preku mese~nata smetka na JP
Komunalec,
a
potoa
sretstvata
se
izdvojuvaat i prefrlaat na buxetskata
smetka na op{tina Gostivar kade
se
koristat za finansirawe na rabotite na
javnata ~istota i upravuvaweto so otpadot
po Odluka na op{tinata br:07-1784/1 od
29.12.2009god.
Cena na ~inewe na komunalna usluga na
J.P.Higiena s.~egrane:
a)
mese~en
iznos
po
doma}instvo
=230,00den.
Cena na ~inewe na komunalna usluga na
m.z.Чajle:
a) mese~en iznos po doma}instvo od
=230,00den.
Çmimi i tarifës për shërbimet komunale në b.l. Cena na ~inewe na komunalna usluga na
Debresh:
m.z.Debre{e:
a)shuma mujore për familje është 200,00 den.
a) mese~en iznos po doma}instvo od
=200,00den.
Çmimi i tarifës për shërbimet komunale në Cena na ~inewe na komunalna usluga na
b.l.Banjicë:
m.z.Bawica:
a)mese~en iznos po doma}instvo od
a) shuma mujore për familje është 200,000
=200,00den.
den.
5.Organizacija na rabotata so planot:
5. Organizimi i punëve me planin:
Za
priprema na lokalniot akcionen plan za
Për përgatitjen e planit akcionar lokal për
bul. B.Gjinoski 61
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mexhimin e mbeturinave në Komunën e
Gostivarit sipas propozimit Kryetarit të
Komunës së Gostivarit u zgjodh Komiteti
Drejtues me Vendim të Këshillit të Kounës nën
nr.07-1748/1 nga dt. 29.12.2009.
Në komitetin drejtues morën pjesë ekspertë
përgjegjës për manaxhimin e mbeturinave,
mjedis jetës dhe planifikim në komunë.
Komiteti drejtues siguroi: qëllime, prioritete,
resurse njerëzore dhe financiare për punën e
planit akcionar lokal për menaxhimin me
mbeturinat.
Komiteti drejtues për përgatitjen e planit lokal
gjatë vitit 2010 në komunë u konsultua me
biznismen privat, industrit lokale, organizata
joqeveritare dhe me qytetarë .
Projekt plani për konsultime me publikun më
të gjërë ishte publikuar në Web-faqen e
Komunës së Gostivarit për propozimet e tija
për ndryshimet dhe plotësimet .
Pjesa për planifikim përgatitej në bazë të
kërkesave të :
# Strategjisë nacionale të R.së Maqedonisë për
menaxhim me mbeturinat (2008-2020)
# Plani nacional për menaxhim me mbeturinat
për R. e Maqedonisë
# Ligji për menaxhim me mbeturinat të R. së
Maqedonisë.
Komuna e Gostivarit me Planin akcionar për
menaxhim me mbeturinat ka përpunuar
Metodologji dhe cikël të jetës me menaxhimin
e bërllokut të ngurtë ku janë parapara dëmet
dhe sanimi gjatë gjithë operacioneve me këtë
bërllok:
grumbullimi,
tranportimi
dhe
deponimi.
Me ciklin e jetës me menaxhimin e
mbeturinave në planin komunal janë
paparaparë Eko-indikatorë për mbrojtjen e
mjedisit jetësor edhe atë:
# Rritja e selektimit të mbeturinave gjatë
grumbullimit në vet familjet (amvisëritë)
# Rritja e selektimit të Pesë-ambalaxheve dhe
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upravuvawe so otpad vo op{tina Gostivar
po predlok na Gradona~alnikot be{e
izbran Upraven komitet so Odluka na
Sovetot na op{tinata pod br:07-1784/1 od
29.12.2009godina.
Vo upravniot komitet vlegoa eksperti
odgovorni za upravuvawe so otpad,`ivotna
sredina i planirawe vo op{tinata.
Upravniot
komitet
obezbedi:
celi,
prioriteti, ~ove~ki i finansiski resursi
za rabota so nacrt lokalniot plan za
upravuvawe so otpad.
Upravniot komitet za priprema na
lokalniov plan vo tekot na 2010god.
napravi
konsultacii
so
privatni
biznismeni,
lokalnata
indusrija,
nevladinite organizacii i gra|ani vo
op{tinata.
Nacrt
planot
za
konsultacii
so
po{irokata javnost be{e javno dostapen na
Web-stranata na Op{tina Gostivar za
negovi predlozi izmeni i dopolnuvawa.
Delot za planirawe se podgotvuva{e vrs
osnova na barawata na:
# Nacionalna strategija na R.Makedonija za
upravuvawe so otpad(2008-2020)
# Nacionalen plan za upravuvawe so otpad
za R.Makedonija
# Zakonot za upravuvawe so otpad na
R.Makedonija.
Op{tina Gostivar so Akcioniov plan za
upravuvawe so otpad ima razraboteno
Metodologija i `ivoten ciklus so
upravuvaweto so cvrstiot otpad kade se
predvideni {tetite i sanirawata pri site
operacii so ovoj otpad od:
sobirawe,
transportirawe i deponirawe.
So `ivotniot ciklus so upravuvawe so
otpadot
vo
op{tinskiov
plan
se
predvideni Eko-indikatori za za{tita na
`ivotnata sredina kako {to se:
# Zgolemena selekcija na otpadot pri
sobirawe vo samite doma}instva
# Zgolemena selekcija na Pet-ambala`a i
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letrave nga familjet individuale
# Rritja e selektimit dhe përpunimit të
mbaturinave Biotretës
# Mbrojtja e ndotjes së ajrit nga gazrat* gjatë
deponimit
# Zvogëlimi i ndotjes të ujërave nëntokësore
nga kullimi
# Zvogëlimi i ndotjes së tokës në
vet
deponinë.
Indikatorë më të mirë për mbtojtjen e mjedisit
jetësor me menaxhimin me mbeturinat e ngurta
t’ia kushtojmë Deponisë sanitare dhe
Reciklimit të të gjithë frankcioneve të
mbeturinave të ngurta.
Për reciklimin e mbeturinave të ngurta ne si
Komunë nuk jem në gjendje financial që vetë
të ndërtojmë instalime, por do të punojmë që të
gjejmë operatorë privat dhe kompani
ndërkombëtare të cilët do t’i reciklojnë
mbeturinat dhe të realizojnë benefit ekonomik,
kurse Komunës t’i bëjnë mjedis jetësor për
jetesë.
Shpresojmë se propozim plani lokal kështu
realisht i planifikuar për mbenaxhimin e
mbeturinave në Komunën e Gostivarit do të
jetë i implementuar në tërësi.
30.11.2010
Komiteti drejtues për pranimin e planit
Gostivar
Rustem Iljazi ing.agr.
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hartija od indiv.doma}instva
# Zgolemena selekcija i prerabotka na
Biorazgradliviot otpad
# Za{tita na zagaduvawe na vozduhot od
izduvni gasovi pri deponirawe
# Namaluvawe na zagaduvawata na
podzemnite vodi od kom.iscedok
# Namaluvaweto na zagaduvaweto na
po~vata okolu samata deponija.
Najdobri indikatori za za{titan a
`ivotnata sredina so upravuvaweto so
cvrstiot otpad vo na{iov plan e
predvideno celosno da se posvetime na
Sanitarnoto deponirawe i Recikla`ata na
site frakcii na cvrstiot otpad.
Recikla`ata na cvrstiot otpad kako
op{tina nesme vo mo`nos finansiski sami
da izgradime Postrojki, no }e rabotime na
iznavo|awe na privatni operatori i
Me|unarodni
kompanii
koi
}e
go
recikliraat otpadot i ostvarat ekonomski
benefit, a na op{tinata i napravat ~ista
`ivotna sredina za `iveewe.
Smetame deka vaka realno isplaniran nacrt
lokalen plan za upravuvawe so otpad vo
op{tina Gostivar }e bide celosno
implementiran.
30.11.2010godina
Upraven komitet za priprema na planot:
Gostivar
Rustem Iljazi in`.agr.
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Бр.Nr.08-1610/6
30.12.2010
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
RM” nr.5/02), Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

Вр з о сно ва на член 50 став 1 то чка 3 од
Законот за локална самоуправа (“Службен
Весник на РМ” бр.5/02), Градоначалникот
на Гостивар го донесе следново:

AKTVENDIM

РЕШЕНИЕ

për shpallje të Vendimit për dhënien e pëlqimit
Vendimit për ndryshim Statutar të Statutit të
N.P “Komunalec” –Gostivar.

за прогласување на Одлуката за давање
согласност на Одлуката за Статутарни
промени на Статутон на Ј.П “Комуналец”Гостивар.

Shpallet Vendimi për dhënien e pëlqimit
Vendimit për ndryshim Statutar të Statutit të
N.P “Komunalec” –Gostivar, nr.07-1557/1 që
Këshilli i Komunës së Gostivarit e solli në
seancën e mbajtur më datë 27.12.2010.

Се прогласува Одлуката
за давање
согласност на Одлуката за Статутарни
промени на Статутон на Ј.П “Комуналец”Гостивар, бр.07-1557/1 која Советот на
Општина Гостивар ja донесе на седницата
одржана на 27.12.2010.
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Совет на Општина Гостивар
Këshilli i Komunës së Gostivarit
Бр/Nr.07-1557/1
27.12.2010
Г о с т и в а р/ G o s t i v a r
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Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (Gazeta Zyrtare e RМ-së
nr.05/02), neni 11 paragrai 1 pika 2 e Ligjit për
ndërmarrjet Publike (Gazeta Zyrtare e RM-së
nr.38/96) dhe neni 145 i rregullores së Këshillit të
Komunës së Gostivarit
(Bul.zyrtar
nr.1/06)
Këshilli i Komunës së Gostivarit në mbledhjen e
16-të të mbajtur më
27.12.2010
solli :

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (С.Л Весник
на РМ бр.05/02), член 11 став 1 точка 2 од
Законот за Јавните претпријатиаја (Сл.Весник
на РМ бр.38/96) и член 145 од Деловодникот на
Советот на Општина Гостивар (Сл.гласник
бр.1/06), Советот на Општина Гостивар на 16-та
седница одржана на
27.12.2010 год, донесе :

VENDIM
për dhënien e pëlqimit Vendimit për ndryshim
Statutar të Statutit të N.P “Komunalec” –Gostivar.

ОДЛУКА
за давање согласност на Одлуката за
Статутарни промени на Статутон на Ј.П
“Комуналец”-Гостивар.

1.Со ова Одлука Советот на Општина
1.Me këtë Vendim Këshilli i Komunës së
Gostivarit
jep pëlqim Vendimit për ndryshim Гостивар дава согласност на Одлуката за
Statutar të Statutit të N.P “Komunalec” –Gostivar. Статутарни промени на Статутон на Ј.П
“Комуналец”-Гостивар.
2. Статутот на претпријатието е правен акт на
2.Statuti i ndërmarrjes është akt juridik i cili në
përputhshmëri me normat ligjore dhe në mënyrë претпријатието што во согласност со
precize i parasheh: mënyrën e organizimit të законските норми и прецизно ги предвидува:
ndërmarrjes, organet, funksionimin, financimin etj. начинот на организирање на претпријатието,
органите, функционирањето и др.
3. Оваa Одлука влегува во сила со денот на
3.Ky Vendim hyn në fuqi ditën e sjelljes dhe i
објави во
njëjti do të shpallet në “Buletinin Zyrtar të донесувањето и истата ќе се
"Службен гласник на Општина Гостивар".
Komunës së Gostivarit “
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Бр.Nr.08-1610/7
30.12.2010
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
RM” nr.5/02), Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

Вр з о сно ва на член 50 став 1 то чка 3 од
Законот за локална самоуправа (“Службен
Весник на РМ” бр.5/02), Градоначалникот
на Гостивар го донесе следново:

AKTVENDIM
për shpallje të Konkluzionit për miratimin e
Raportit finansiar në NP”Komunalec”-Gostivar
me gjendjen e 30.09.2010.

РЕШЕНИЕ
за прогласување на заклучок за усвојување
на финансиски Извештај на ЈП
„Комуналец„ - Гостивар со состојба
30.09.2010 год.

Shpallet Konkluzioni për miratimin e
Raportit finansiar në NP”Komunalec”-Gostivar
me gjendjen e 30.09.2010, nr.07-1558/1 që
Këshilli i Komunës së Gostivarit e solli në
seancën e mbajtur më datë 27.12.2010.

Се прогласува заклучок за усвојување на
финансиски Извештај на ЈП „Комуналец„ Гостивар со состојба 30.09.2010 год, бр.071558/1 која Советот на Општина Гостивар ja
донесе на седницата одржана на 27.12.2010.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр.07-1558/1
27.12.2010
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 144 të Rregullores për punën e
Këshillit të Komunës së Gostivarit (“Buletini
zyrtar i Komunës së Gostivarit” nr. 1/06),
Këshilli i Komunës së Gostivarit në mbledhjen
e 16- të të mbajtur më datë 27.12.2010 solli:

Врз основа член 144 од Деловникот за
работа на Советот на Општина Гостивар
(“Сл. гласник на Општина Гостивар
бр.1/06), Советот на Општина Гостивар на
16-та седница одржана на ден 27.12.2010
год. донесе:

KONKLUZION
Për miratimin e Raportit finansiar në
NP”Komunalec”-Gostivar me gjendjen e
30.09.2010.

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на финансиски Извештај на
ЈП„Комуналец„-Гостивар со состојба
30.09.2010 год

raporti
finansiar
1.
Miratohet
NP”Komunalec”-Gostivar me gjendjen
30.09.2010

i 1. Се усвојува финансискиoт извештај на
со
состојба
e ЈП„Комуналец„-Гостивар
30.09.2010 год

2. Pjesë përbërëse e këtij Konkluzioni është 2. Составен дел од овој Заклучок е и
edhe Raporti finansiar në NP”Komunalec”- финансискиoт извештај на ЈП„Комуналец„Gostivar me gjendjen e 30.09.2010
Гостивар со состојба 30.09.2010 год
3. Ky Konkluzion hyn në fuqi me ditën e 3. Овој Заклучок стапува во сила со денот
sjelljes, ndërsa do të shpallet në "Buletinin на донесување, а ќе се објави во "Службен
гласник на Општина Гостивар".
zyrtar të Komunës së Gostivarit".
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Бр.Nr.08-1610/8
30.12.2010
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
RM” nr.5/02), Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

Вр з о сно ва на член 50 став 1 то чка 3 од
Законот за локална самоуправа (“Службен
Весник на РМ” бр.5/02), Градоначалникот
на Гостивар го донесе следново:

AKTVENDIM
për shpallje të Aktvendimit për shkarkim dhe
emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të N.P
“Komunalec”-Gostivar.

РЕШЕНИЕ
за прогласување на Решението за
разрешување и именување на член на
Управниот Одбор на Ј.П “Комуналец”Гостивар.

Shpallet Aktvendimi për shkarkim dhe
emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të N.P
“Komunalec”-Gostivar,
nr.07-1559/1
që
Këshilli i Komunës së Gostivarit e solli në
seancën e mbajtur më datë 27.12.2010.

Се прогласува Решение за разрешување и
именување на член на Управниот Одбор на
Ј.П “Комуналец”-Гостивар., бр.07-1559/1
која Советот на Општина Гостивар ja
донесе на седницата одржана на 27.12.2010.

Kryetari i Komunës
Градоначалник
Prof. dr.Rufi Osmani d.v.
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Nr/Бр.07-1559/1
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Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 5 të Ligjit
për vetqeverisje lokale (“ Gazeta Zyrtar e RM-së“
nr.05/02 ) dhe neni 17 dhe 26 të ligjit për
ndërmarjet publike( Gazeta Zyrtare e RM-së
nr.38/96, 49/06) Këshilli i Komunës së Gostivarit
në mbledhjen e 16-të të mbajtur më
27.12.2010 solli :

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот
за Локалнасамоуправа ( " Сл.Весник " бр.05/02)
и членот 17 и 26 од законот за јавните
претприатија (“СЛ.Весник на РМ” бр.38/96
49/06), Советот на Општина Гостивар на 16-та
седница одржана на 27.12.2010 донесе :

AKTVENDIM
për shkarkim dhe emrim të anëtarit të Këshillit
drejtues të N.P “Komunalec”-Gostivar.

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член на
Управниот Одбор на Ј.П “Комуналец”Гостивар.

1.Со ова Решение се разрешува и именува
1.Me këtë Aktvendim shkarkohet dhe emrohet
anëtarë i Këshillit drejtues të N.P “Komunalec”- член на Управниот Одбор на Ј.П “Комуналец” –
Гостивар.
Gostivar
2.Се разрешува членот на Управниот Одбор
2.Shkarkohet antari i Këshillit Drejtues të N.P
на
Ј.П “Комуналец”-Гостивар како во ставот 1
“Komunalec”-Gostivar si në pikën 1 të këtij
на ова Решение и тоа:
aktvendimi edhe ate:
-Седат Зулбахари.

-Sedat Zulbeari.
3.Emërohet anëtari i Këshillit Drejtues të N.P
“Komunalec”-Gostivar edhe atë:
-Nuri Bajrami

3.Се именува член на Управниот Одбор на
Ј.П “Комуналец”-Гостивар и тоа:
-Нури Бајрами

4. Ова Решение влегува во сила со денот на
4. Ky Aktvendim hyn në fuqi ditën e sjelljes dhe
објави во
i njejti do të shpallet në “Buletynin Zyrtar të донесувањето и истата ќе се
"Службен гласник на Општина Гостивар".
Komunës së Gostivarit “.
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Бр.Nr.08-1610/9
30.12.2010
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
RM” nr.5/02), Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

Вр з о сно ва на член 50 став 1 то чка 3 од
Законот за локална самоуправа (“Службен
Весник на РМ” бр.5/02), Градоначалникот
на Гостивар го донесе следново:

AKTVENDIM
për shpallje të Vendimit për formim të
komisionit të përbashkët për bashkëpunim
ndërkomunal.

РЕШЕНИЕ
за прогласување на Одлуката за формирање
на заедничка комисија за меѓу-општинска
соработка.

Shpallet Vendimi për formim të komisionit
të përbashkët për bashkëpunim ndërkomunal,
nr.07-1560/1 që Këshilli i Komunës së
Gostivarit e solli në seancën e mbajtur më datë
27.12.2010.

Се прогласува Одлуката за формирање на
заедничка комисија за меѓу-општинска
соработка, бр.07-1560/1 која Советот на
Општина Гостивар ja донесе на седницата
одржана на 27.12.2010.

Kryetari i Komunës
Градоначалник
Prof. dr.Rufi Osmani d.v.
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Këshilli i Komunës së Gostivarit
Совет на Општина Гостивар
Nr.Бр.07-1560/1
27.12.2010 г.
G o s t i v a r /Г о с т и в а р
Në bazë të nenit 8 të Ligjit për bashkëpunim ndërkomunal (“Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 79/2009), Këshilli i Komunës
së Gostivarit, në mbledhjen e 16-të të mbajtur më
27.12.2010, solli:

Вр з о сно ва на член 8 о д Зако но т за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ„
бр. 79/2009) Советот на општина Гостивар на
16-та седницата одржана на ден 27.12.2010
година донесе:

VENDIM
për formim të komisionit të përbashkët për
bashkëpunim ndërkomunal

ОДЛУКА
за формирање на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка

Neni 1

Член 1

Formohet
komisioni
i
përbashkët
për
Се формира заедничка комисија за меѓуbashkëpunim ndër-komunal në mes Komunës së општинска
соработка
помеѓу
Општина
Gostivarit, Komunës së Vrapçishtit dhe Komunës Гостивар, Општина Врапчиште и Општина
Mavrovë dhe Rostushë.
Маврово и Ростуше.
Neni 2

Член 2

Komisioni i përbashkët për BNK:
-do të përgatisë propozim-aktin për vendosje të
BNK;
-do të përgatisë propozim-aktet për themelim ose
formim të formave përmes të cilave do të realizohet
bashkëpunimi ndër-komunal.
Komisioni i përbashkët i dorëzon propozim-aktet
deri te këshillat e komunave të cilët vendosin
bashkëpunim ndër-komunal në afat prej 10 ditësh.

Заедничката комисија за МОС:
-ќе изготви предлог - акт за воспоставување на
МОЦ;
-ќе изготви предлог -акт за основање или
формирање облици преку кои ќе се остварува
МОС.
Заедничката комисија ги доставува предлог актите до советите на општините кои
воспоставуваат меѓу-општинска соработка, во
рок од 10 дена.

Neni 3

Член 3

Komisioni i përbashkët është i përbërë prej 9
Заедничката комисија е составена од 9
anëtarëve, nga të cilët 3 anëtarë nga secila Komunë членови, од кои 3 членови од секоја од
të cilat vendosin bashkëpunim ndër-komunal.
општините кои воспоставуваат меѓу-општинска
соработка.
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Komisioni nga radhët e veta zgjedh Kryetar, i
Комисијата од своите редови избира
cili e koordinon punën e komisionit.
претседател, кој ја координира работата на
комисијата.
Во работата на комисијата може да
Në punën e komisionit mund të marrin pjesë
edhe persona profesional nga fusha në të cilën учествуваат и стручни лица од областа во која
се воспоставува меѓу-општинската соработка.
vendoset bashkëpunimi ndër-komunal.
Член 4
Neni 4

Комисијата од член 1 на оваа одлука,
Komisioni nga neni 1 i këtij Vendimi, propozimet предлозите на актите ги подготвува врз основа
e akteve i përgatit në bazë të analizës së përgatitur на претходно направена анализа.
paraprakisht.
Член 5

Neni 5

Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во Служен гласник на општината.
Fletoren Zyrtare të Komunës së Gostivarit.

Kryetari i Këshilli
Претседател на Советот
Dr.Fadil Zendeli d.v.
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Бр.Nr.08-1610/10
30.12.2010
Гостивар/Gostivar

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e
RM” nr.5/02), Kryetari i Komunës së
Gostivarit, solli:

Врз основа на член 50 став 1 то чка 3 од
Законот за локална самоуправа (“Службен
Весник на РМ” бр.5/02), Градоначалникот
на Гостивар го донесе следново:

AKTVENDIM
për shpallje të Aktvendimit për emërim të
anëtarëve në komisionit të përbashkët për
bashkëpunim ndërkomunal për implementim të
projektit të UNDP BNK.

РЕШЕНИЕ
за прогласување на Решението за
именување на членови во заедничка
комисија за меѓуопштинска соработка, за
имплементација на УНДП МОС Проектот.

Shpallet Aktvendimi për emërim të
anëtarëve në komisionit të përbashkët për
bashkëpunim ndërkomunal për implementim të
projektit të UNDP BNK, nr.07-1561/1 që
Këshilli i Komunës së Gostivarit e solli në
seancën e mbajtur më datë 27.12.2010.

Се прогласува Решение за именување на
членови во заедничка комисија за
меѓуопштинска
соработка,
за
имплементација на УНДП МОС Проектот,
бр.07-1561/1 која Советот на Општина
Гостивар ja донесе на седницата одржана на
27.12.2010.

Kryetari i Komunës
Градоначалник
Prof. dr.Rufi Osmani d.v.
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Në bazë të nenit 8 të Ligjit për bashkëpunim ndërkomunal (“Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 79/2009), Këshilli i Komunës
së Gostivarit, në mbledhjen e 16-të të mbajtur më
27.12.2010, solli:

Врз основа на член 8 о д Зако но т за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ„
бр. 79/2009) Советот на општина Гостивар на
16-та седницата одржана на ден 27.12.2010
година донесе:

AKTVENDIM
për emërim të anëtarëve në komisionit të
përbashkët për bashkëpunim ndërkomunal për
implementim të projektit të UNDP BNK

РЕШЕНИЕ
за именување на членови во заедничка комисија
за меѓуопштинска соработка, за
имплементација на УНДП МОС Проектот

1. Për anëtarë të komisionit të përbashkët për
bashkëpunimit ndërkomunal, për implementim të
projektit të UNDP BNK:

1. За членови на заедничката комисија за
меѓуопштинска соработка, за имплементација
на УНДП МОС Проектот се именуваат:

- Dashmir Osmani
Seksioni për zhvillim ekonomik lokal dhe
implementimin e projekteve

- Дашмир Османи
Одделение за локален економски развој и
имплементација на проекти

- Maja Minoska
Sektori për urbanizëm, punë komunale,
komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit
jetësor

- Маја Миноска
Сектор за урбанизам, комунални работи,
сообраќај и заштита на животна средина

- Toni Serafimoski
Seksioni për mbykqyrje inspektuese.

- Тони Серафимоски
Одделение за инспекциски надзор

2.Ky Aktëvendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes 2.Ова решеније влегува во сила со денот на
në Fletoren Zyrtare të Komunës së Gostivarit.
објавувањето
во
Служен
гласник
на
општинатаГостивар.

Kryetari i Këshilli
Претседател на Советот
Dr.Fadil Zendeli d.v.
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