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Собирање, транспортирање и депонирање на комунален и
друг вид на неопасен отпад, едукација
Вовед
Управувањето со комуналниот отпад преставува системски процес на преземање на
законски мерки на собирање, селектрирање, транспорт и депонирање на комунален и
друг вид на неопасен отпад со цел намалување на негативните влијанија на отпадот
врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. Исто така управувањето со
отпадот предвидува и мерки за намалување на создадените количини на отпад,
односно негово селектирање и енергетско искористување на определени фракции на
создаден отпад.

Собирање на отпад
Собирањето на комуналниот и другите видови на отпад на територијата на општина
Битола го врши ЈП Комуналец Битола преку организиран систем. Собирањето на
отпадот се врши од градот Битола и од 16 села.
Собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад се врши преку реонски
систем при што градот е поделен на 13 реони. Од 12 реони се врши собирање и
транспортирање на комуналнен отпад од правни и физички лица и од домаќинства, а
од еден реон се врши собирање на индустриски нееопасен отпад. Од еден реон се врши
селективно собирање на отпадна хартија и отпадна пластика.
Собирањето на отпадот се врши неделно во период од понеделник до петок. Едно
возило врши собирање на отпад во ноќна смена. За време на викенд сабота и недела
ангажиани се по едно дежурно возило со точно определена релација на собирање на
контејнери од 1,1м3.
Собирањето на отпадот е со следната динамика. Во индивидуалните домаќинства се
врши собирање на отпад еднаш неделно во точно определен ден. Додека собирањето
на отпадот во колективните домаќинства се врши два пати во неделата со динамика
на подигање понеделник – четврток, вторник - петок.

Садови за собирање и селектирање на отпад
На територијата на општина Битола распоредени се:





1500 контејнери од 1,1м3 за собирање на комунален отпад;
30 контејнери од 5м3;
30 контејнери од 1,1м3 (сина боја) за собирање на хартија;
160 контејнери од 1,1м3 (жолта боја) за собирање на пластика
(РЕТ);
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1650 пласични канти од 120 литри за собирање на пластика (РЕТ);
Неопределен број на пластични канти од 120, 240 л. како и
импровизирани садови

Транспортирање на отпад
За собирање и транспортирање на комуналниот отпад ЈП Комуналец на располагање
има 16 специјализирани возила:








4 возила ИВЕКО ЕУРОКАРГО со капацитет од 16м3
3 возила ИВЕКО ДЕЈЛИ со капацитет од 4м3
1 возило ИВЕКО СКАМ со капацитет од 4м3
1 возило МАН со капацитет од 18м3
5 возила ВОЛВО со капацитет од 14м3
1 возило ИСУЗУ со капацитет од 6м3
1 возило М1213 подигач на контејнери од 5м3
 Просечна старост 15 години

Количини на отпад
Спред анализите направени од страна на ЈП Комуналец Битола собраните количини
на отпад се движат во следните вредности:
 Комунален отпад 28.300 тони/год
 Отпадна хартија 230 тони/год
 Отпадна пластика 4 тони/год
ЈП Комуанлец Битола преку организирани акции со граѓаните на општина Битола
врши собирање на отпад од електрична и електронска опрема, гломазен отпад и сл.
Според анализите на ЈП Комуналец Битола на територијата на општина Битола
собрани се следните колични:



ОЕЕО 3,3 тони;
Гломазен отпад 85м3.

Видови на отпад
ЈП Комуналец Битола има направено детална анализа на видовите на отпад кои се
создаваат на територијата на општина Битола. Во следната табела дадени се податоци
за видовите на отпад.
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Депонирање на комуналниот и другите видови на неопасен отпад
Депонирањето на комуналниот и другите видови на отпад се врши во депонија
Меглени на 13км од градот Битола. Депонијата се наоѓа во непосредна близина на
рудникот Суводол каде се врши ископ на јаглен.
Депонирањето на отпадот се врши според површинска метода на површина од 6ha.
Депонијата располага со специјализирана опрема за депонирање на отпадот и тоа
булдужер LIOGONG 160, камион кипер, TG-110.
Динамиката на работа на депонијата е спред План и програма за период од 2017-2019
година, донесена од страна на УО на ЈП Комуналец Битола.

Едукација, обука и стручно усовршување
ЈП Комуналец Битола располага со едукативен центар ЕКО ЦЕНТАР за едукација на
граѓаните на општина Битола за управување со комуналниот отпад. Акцентот на
работа на истиот е ставен со образовните институции, пред се со основните и
средните училишта како и со градинките.
Во делот на обуката и стручното усовршување струлни лица на ЈП Комуанлец Битола
редовно земаат учество во обуки, работилници, семинарии сесии за нивно струлно
надоградување.
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