Titulli i materialit:

PROGRAMI
Për menaxhim me mbeturina të Komunës së
Çairit për vitin 2013

Naslov na materijalot:

PROGRAMA
Za upravuvawe so otpad
na Op{tina ^air za 2013 godina

Propozues:
Predlaga~:

Kryetari i Komunës së Çairit
Gradona~alnik na Op{tinata ^air

Sektori për urbanizëm, çështje komunale,
mbrojtje të mjedisit jetësor dhe zhvillim lokal
Përpilues:
Izgotvuva~:

ekonomik

Referues:

Xhengis Hani – Udhëheqës i Sektorit për
urbanizëm, çështje komunale, mbrojtje të
mjedisit jetësor dhe zhvillim lokal ekonomik
Xengis
Hani
Rakovoditel
na
Sektorot za urbanizam, komunalni
raboti,
za{tita
na
`ivotna
sredina i lokalen ekonomski razvoj

Izvestitel:

Kompetencat:
Nadle`nosti:

Sektor
za
urbanizam,
komunalni
raboti,
za{tita
na
`ivotnata
sredina i lokalen ekonomski razvoj

Këshilli i Komunës së Çairit
Sovet na Op{tina ^air

Në bazë të nenit 36 nga Ligji për
vetëqeverisje lokale (“Gazetë zyrtare e RM” nr.
5/02) dhe neni 19 paragrafi 1 pika 2 nga Ligji për
menaxhim me mbeturinat (“Gazetë zyrtare e
RM” nr. 68/04, 107/07, 102/8 dhe 143/08) ,
Këshilli i Komunës së Çairit në mbledhjen e
____-të e mbajtur të mbajtur me datë
______.2012, aprovoi
PROGRAM
për menaxhim me mbeturina të Komunës së
Çairit për vitin 2013

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot
za lokalnata samouprava (Sl. Vesnik na
RM br. 05/02) i ~len 19, stav 1 to~ka
2 od Zakonot za upravuvawe so otpad
(Sl. Vesnik na RM br. 68/04, 107/07,
102/8 i 143/08), Sovetot na Op{tina
^air na ______
sednica, odr`ana na
__ __ 2012 godina, donese:

PROGRAMA
za upravuvawe so otpad na Op{tina ^air
za 2013 godina

1. Korniza ligjore dhe hyrje
Në pajtueshmëri me nenin 19, paragrafi 1, pika 2
nga Ligji për menaxhim me mbeturina (“Gazeta
zyrtare e RM” nr. 09/2011) (tekst i spastruar) për
realizimin të planeve të tyre për menaxhim me
mbeturina, komunat dhe qyteti i Shkupit
përpilojnë program vjetor. Ligji parasheh se këto
programe duhet të jenë në pajtueshmëri me
planin e Republikës së Maqedonisë për
menaxhim me mbeturina dhe Planin për
menaxhim me mbeturina të Qytetit të Shkupit si
dhe me Programet për menaxhim me mbeturina,
të cilat i miraton organi i drejtorisë shtetërore,
kompetent për punët nga lëmi mjedisit jetësor.
Sipas kërkesave të Ligjit për menaxhim me
mbeturina, në pajtueshmëri me Strategjinë për
menaxhim me mbeturina të Republikës së
Maqedonisë (2008-2020), Plani nacional për
menaxhim me mbeturina (2009-2015) dhe Plani
për menaxhim me mbeturina i Qytetit të Shkupit
(2010-2015), Komuna e Çairit përpiloi program
vjetor për menaxhim me mbeturina.

1. Zakonska ramka i voved
Soglasno ~len 19, stav 1, to~ka 2 od
Zakonot za upravuvawe so otpad Slu`ben
vesnik na RM br.09/2011 (pre~isten
tekst)
za
sproveduvawe
na
svoite
planovi
za
upravuvawe
so
otpad,
op{tinite i Gradot Skopje izgotvuvaat
godi{ni programi. Zakonot propi{uva
deka ovie programi treba da bidat vo
soglasnost so planot na Republika
Makedonija za upravuvawe so otpadot i
Planot za upravuvawe so otpad na
Gradot Skopje kako i so Programite za
upravuvawe so otpadot, koi gi donesuva
organot na dr`avnata uprava, nadle`en
za rabotite od oblasta na `ivotnata
sredina.
Spored
barawata
na
Zakonot
za
upravuvawe so otpadot, vo soglasnost
so Strategijata za upravuvawe so otpad
na Republika Makedonija (2008-2020),
Nacionalniot plan za upravuvawe so
otpad
(2009-2015)
i
Planot
za
upravuvawe so otpad na Grad Skopje
2. Vlerësimi i llojit, sasisë së mbeturinës në (2010-2015), Op{tina ^air
izraboti
nivel vjetor dhe mënyra e mbledhjes së godi{na programa za upravuvawe so
mbeturinës me pasqyra tabelore
otpad.

Të dhënat për gjendjen në nivel vjetor, me
sasi të mbeturinës dhe vlerësimi i llojeve të
mbeturinës që krijohen në territorin e Komunës
së Çairit, merren nga NP Higjiena komunale e
cila është person juridik, dhënës i shërbimeve
dhe NP Parqe dhe gjelbërime (për mbeturinë bio
zbërthyes) si dhe raporte të rregullta vjetore nga
Komuna e Çairit dorëzohen deri te Qendra

2. Procena na vidot, koli~estvoto
otpad
na godi{no nivo i na~in na
sobirawe otpad so tabelarni pregledi.
Podatocite za sostojbata na
godi{no nivo, so koli~estvoto otpad i
procenata na vidovite otpad
{to se

Maqedonase informative për menaxhim me
mbeturina pranë Ministrisë së mjedisit jetësor
dhe planifikimit jetësor të Republikës së
Maqedonisë në pajtueshmëri me tekstin e
spastruar të Ligjit për menaxhim me mbeturina
(“Gazeta zyrtare e RM” nr. 09/2011) dhe sipas
Rregullores për formën dhe përmbajtjen e ditarit
për evidentim për veprim me mbeturina, forma
dhe përmbajtja e formularit për identifikim dhe
transport të mbeturinave dhe forma dhe
përmbajtja e formularëve për raport vjetor për
veprim me mbeturina (“Gz. Zyrtare” nr. 07/2006).

sozdavaat na teritorijata na Op{ina
^air, se dobivaat
od JP Komunalna
Higiena koe e pravno lice, davatel na
usluga
i JP Parkovi i zelenilo (za
biorazgradliv otpad) i kako redovni
godi{ni izve{tai od Op{tina ^air se
dostavuvaat
do
Makedonskiot
informativen centar za upravuvawe so
otpad pri Ministerstvo za `ivotna
sredina
i
prostorno
planirawe
na
Republka
Makedonija
soglasno
pre~isteniot
tekst
na
Zakonot
za
upravuvawe so otpad (Slu`ben vesnik na
RM br.09/2011) i spored
Pravilnikot
Vlerësimi i llojit bën fjalë për gjithsej mbeturinë të za formata i sodr`inata na dnevnikot
ngritur në territorin e Qytetit të Shkupit sipas të za evidencija za postapuvawe so otpad,
dhënave nga NP Higjiena komunale të dhëna në formata i sodr`inata na formularot za
identifikacija i transport na otpad i
% gjegjësisht
formata i sodr`inata na obrascite za
godi{ni izve{tai za postapuvawe so
- letër
10%
otpad (Sl. Vesnik 07/2006).
- plastikë
12%
- metal
3%
Procenata na vidot se odnesuva za
- metale të ngjyrosura
2%
vkupniot otpad podignat na teritorija
- lëkurë, dru, gomë
3%
na Grad Skopje spored podatoci od JP
- hi
2%
Komunalna Higiena dadeni vo % odnosno
- mbeturinë interne
8%
- tjera
5%
- hartija
10%
- mbeturinë bio zbërthyese
55%
- plastika
12%
Në territorin e Komunës së Çairit në
- metal
3%
pajtueshmëri me raportet vjetore për vlerësimin
- oboeni metali
2%
e llojit, gjendjes, dhe sasisë së mbeturinës më
- ko`a, drvo, guma
3%
së shumti krijohet mbeturinë komunale, interne
- pepel
2%
(mbeturinë ndërtimi) dhe bio zbërthyes.
- inerten
otpad
8%
- ostanato
Në tabelë janë tregual raportet vjetore për
5%
largimin e mbeturinës komunale dhe llojit tjetër
- biorazgradliv otpad
55%
të parrezikshëm dhe të dhënat për largimin e
mbeturinës interne (mbeturinë ndërtimi).
Na teritorijata na Op{tina
^air
soglasno godi{nite izve{tai za
procenata
na
vidot,
sostojbata
i
koli~estvoto
otpad
najmnogu
se
sozdava komunalen, inerten (grade`en
{ut) i biorazgradliv otpad.

Vo
tabelite
se
prika`ani
godi{nite
izve{tai.
za
otstranet
komunalen i drug vid neopasen otpad i
podatoci za otstranet inerten otpad
(grade`en {ut).

MBETURINË KOMUNALE DHE LLOJ TJETËR
I PARREZIKSHËM

KOMUNALEN I DRUG VID NEOPASEN OTPAD

Numri
rendor
Reden
broj

Tabela 1 – Të dhëna për largimin e mbeturinës komunale dhe llojit tjetër të parrezikshëm për vitin
2009
Tabela 1 ‡ Podatoci za otstranet komunalen i drug vid neopasen otpad za
2009 god.

Shifra e mbeturinës [ifra
na otpadot

Lloji i mbeturinës
Vid na otpad

2

3

1
1.

2

0

0

3

9

9

Sasia vjetore
Godi{na
koli~ina
t
M3
4
17 207

Numri
rendor
Reden
broj

Tabela 2 – Të dhëna për largimin e mbeturinës komunale dhe llojit tjetër të parrezikshëm për vitin
2010
Tabela 2 ‡ Podatoci za otstranet komunalen i drug vid neopasen otpad za
2010 god.
Shifra e mbeturinës
[ifra na otpadot

Lloji i mbeturinës
Vid na otpad

2
0 0 3 9

3

1
1.

2

9

Sasia vjetore
Godi{na koli~ina
t
M3
4
14 612 t.

Numri
rendor
Reden
broj

Tabela 3 – Të dhëna për largimin e mbeturinës komunale dhe llojit tjetër të parrezikshëm për vitin
2011
Tabela 3 ‡ Podatoci za otstranet komunalen i drug vid neopasen otpad za
2011 god.
Shifra e mbeturinës
[ifra na otpadot

Lloji i mbeturinës Vid na
otpad

2
0 0 3 9

3

1
1.

2

9

Sasia vjetore
Godi{na koli~ina
t
M3
4
15 200 t.

Numri
rendor
Reden
broj

Tabela 4 – Të dhënat јо të plota për largimin e mbeturinës komunale dhe llojit tjetër të parrezikshëm
për vitin 2012
Tabela 4 ‡ Нецелосни podatoci za otstranet komunalen i drug vid neopasen
otpad za 2012 god.
Shifra e mbeturinës
[ifra na otpadot

Lloji i mbeturinës Vid na
otpad

1

2

3

1.

2

0 0 3 9

9

Sasia vjetore
Godi{na koli~ina
t
M3
4
15 013 t.

MBETURINË INTERNE (MBETURINË NDËRTIMI)
INERTEN OTPAD (GRADE@EN [UT)

Numri
rendor
Reden
broj

Tabela 5 Të dhënat për mënjanimin e mbeturinës interne (mbeturinë ndërtimi) për vitin 2009
Tabela 5 ‡ Podatoci za otstranet inerten otpad (grade`en {ut) za 2009
god.
Sasia vjetore
Shifra e mbeturinës
Lloji i mbeturinës
Godi{na koli~ina
[ifra na
Vid na otpad
otpadot
t
M3
2
3
4
1
1.
2 0 0 3 9 9
532

Numri
rendor
Reden
broj

Tabela 6 Të dhënat për mënjanimin e mbeturinës interne (mbeturinë ndërtimi) për vitin 2010
Tabela 6 ‡ Podatoci za otstranet inerten otpad (grade`en {ut) za 2010
god.
Sasia vjetore
Shifra e mbeturinës
Lloji i mbeturinës
Godi{na koli~ina
[ifra na otpadot
Vid na otpad
t
M3
1
1.

2

0

0

2
3

3
9

4

9

2100

Numri
rendor
Reden
broj

Tabela 7 Të dhënat për mënjanimin e mbeturinës interne (mbeturinë ndërtimi) për vitin 2011
Tabela 7 ‡ Podatoci za otstranet inerten otpad (grade`en {ut) za 2011
god.
Sasia vjetore
Shifra e mbeturinës
Lloji i mbeturinës
Godi{na koli~ina
[ifra na otpadot
Vid na otpad
t
M3
1
1.

2

0

0

2
3 9

3
9

4
600

Tabela 8 Të dhënat јо të plota për mënjanimin e mbeturinës interne (mbeturinë ndërtimi) për vitin 2012

Numri
rendor
Reden
broj

Tabela 8 ‡ Нецелосни podatoci za otstranet inerten otpad (grade`en {ut) za
2012 god.
Sasia vjetore
Shifra e mbeturinës
Lloji i mbeturinës
Godi{na koli~ina
[ifra na otpadot
Vid na otpad
t
M3

1
1.

2

0

0

2
3 9

3

4

9

300

Në lidhje me të dhënat për mbeturinë bio
shpërthyese (barë i kositur, gjethe, dega etj.) të
cilat janë vendosur nga NP Parqe dhe
gjelbërime nga sipërfaqet e gjelbërimeve të
parqeve, blloqeve dhe magjistrale, mesatarja e
përqindjes vjetore për vitin 2012 në komunë
arrin 440 tonë material bio zbërthyes.

Vo
vrska
so
podatocite
za
otstranet biorazgradliv otpad (kosena
treva, listovi, granki itn.) koi se
dostaveni od JP Parkovi i zelenilo od
parkovskite,
blokovskite
i
magistralnite
zeleni
povr{ini,
procenetiot godi{en prosek
za 2012
god. vo op{tinata
iznesuva 440 toni
Në vëllim më të vogël ka mbeturinë nga biorazgradliv material.
automjetet e prishura, goma të vjetra
Vo pomal obem ima otpad od
automobilistike, pajisje e mbetur elektronike dhe
stari
havarisani
vozila,
stari
elektrike.
Për shkal mos pasjes të kapaciteteve avtomobilski gumi, otpadna elektronska
industriale në territorin e komunës nuk është i elektri~na oprema.
Poradi nemawe na industriski
krijuar mbeturinë industriale.
kapaciteti
na
teritorijata
vo
Organizatat shëndetësore publike dhe
op{tinata
nema
sozdavawe
na
private në territorin e Komunës së Çairit
veprojnë në pajtueshmëri me obligimet ligjore industriski otpad.
me mbeturinën medicinale, parregullsitë në
Javnite i privatnite zdrastveni
trajtimin e mbeturinës medicinale janë në fushë
organizacii
na teritorija
na Op{tina
veprimin e kompetencave të inspektorit shtetërot
^air
postapuvaat
soglasno
zakonskite
sanitar dhe shëndetësor.
obvrski
so
medicinskiot
otpad,
neregularnostite
vo
tretiraweto
na
NP Higjiena Komunale bën mbledhjen e
ambalazhesh së shfrytëzuar – PESË shishe për medicinskiot otpad se vo delokrugot na
vitin 2012 mesatarja vjetore në komunë arrin 1,2 nadle`nostite na dr`avniot sanitaren i
zdrastven inspektorat.
tonë.
Sipas praktikës së përhershme, prodhimet
të cilat krijojnë azbest janë mbeturinë e
rrezikshme, më së shumti përzihen me
mbeturinë tjetër ndërtimi dhe paraqesin
mbeturinë të rrezikshme me shkallë të lartë të
rrezikut në shëndetin e njerëzve, qytetarëve nga
banimet kolektive dhe individuale të cilët kanë
kulme me material azbesti duhet të paraqesin
deri te shërbimet në Qytetin e Shkupit,
kompetent në trajtimin e materialeve të azbestit.

JP Komunalna Higiena vr{i
sobirawe na koristena ambala`a - PET
{i{iwa
za 2012 god. godi{niot prosek
vo op{tinata iznesuva 1,2 toni.
Spored
postojanata
praktika,
proizvodite koi sodr`at azbest se
opasen otpad, naj~esto se me{aat so
ostanatiot grade`en {ut i pretstavuva
opasen
otpad
so
visok stepen
na
opasnost
po
zdravjeto
na
lu|eto,
gra|anite
od
kolektivnite
i
individualnite `iveali{ta koi imaat
krovovi so azbesten material treba da
prijavat do slu`bite vo Grad Skopje,
nadle`ni vo tretiraweto na azbestnite
materijali.

Në territorin e Komunës së Çairit ka
mbledhës jolegal të mbeturinave (materiale
plastike dhe hekur i vjetër) të panjohura janë
sasitë të cilat këto persona fizik dhe juridik i
mbledhin. Ato i nënshtrohen mbikëqyrjes së
inspektimit nga ana e inspektoratit për mjedis
jetësor të Qytetit të Shkupit dhe inspektorin e
tregut.
ima

Na teritorija
na Op{tina ^air
nelegalni
sobira~i
na
otpad

(plasti~ni materijali i staro `elezo)
se
koli~inite
koi
ovie
3. PËRSHKRIM I MËNYRËS SË MBLEDHJES nepoznati
fizi~ki i pravni lica gi sobiraat. tie
TË MBETURINËS KOMUNALE DHE LLOJIT
podle`at na inspekciski nadzor od
TJETËR TË PARREZIKSHËM
strana na inspektoratot za `ivotna
Me aktet e miratuara paraprake në Këshillin sredina na Grad Skopje i pazarnata
e Qytetit të Shkupit mbeturina mblidhet nga inspekcija.
kontejnerët prej 1.1 m3 teneqe plastike prej 120
litra për persona fizik .
MBLEDHJA MEKANIKE E MBETURINËS
3. OPIS NA NA^INI NA SOBIRAWE
KOMUNALE
NA KOMUNALEN I DRUG VID NEOPASEN OTPAD
- Mbledhja e mbeturinës komunale dhe llojit
So prethodno doneseni akti
tjetër të parrezikshëm me kontejnerë 1.1 m3
vo Sovetot na Grad Skopje otpadot se
3
i
NP Higjiena komunale ka përpiluar shemë sobira od kontejneri od 1.1 m
plasti~ni
kanti
od
120
litri
za
të mbledhjes së mbeturinës gjegjësisht territori i
Komunës së Çairit është ndarë në 6 blloqe. fizi~ki lica.
MEHANIZIRANO SOBIRAWE NA KOMUNALEN
Numri i përgjithshëm i enëve prej 1.1 m3 janë
SMET
607. lagjet me njësi banesore për jetë kolektive
janë tërësisht të përfshira me këtë mënyrë të
- Sobirawe na komunalen i drug vid
mbledhjes së bërllokut komunal, për lagjet me
neopasen otpad so kontejneri 1.1 m3
njësi banesore për banim individual ky lloj i
mënyrës së mbledhjes gradualisht bie dhe kalon
JP Komunalna Higiena ima
drejt mënyrës së mbledhjes së bërllokut
izraboteno
{ema na sobirawe na otpad
komunal me teneqe prej 120 litra dhe enë të
odnosno
teritorijata na Op{tina ^air
improvizuara.
e podelena na 5 blokovi. vkupen broj
na sadovi od 1.1 m3 se 546. naselbite
Vasil Gllavinov
132 kontejnerë
so stanbeni edinici za kolektivno
Çarshia e Vjetër
130 kontejnerë
`iveewe se celosno opfateni so ovoj
Shkup Veri
130 kontejnerë
na~in na sobirawe na komunalen smet,
Çair i ri
132 kontejnerë
za naselbite so stanbeni edinici za
Gazi Babë
16 kontejnerë
individualno `iveewe ovoj na~in na
sobirawe postepeno se napu{ta i se
pominuva kon na~in na sobirawe na
komunalen smet so kanti od 120 lit. i
improvizirani sadovi

Vasil Glavinov
kontejneri
Stara ^ar{ija
kontejneri
Skopje Sever
kontejneri
Nov ^air
kontejneri
Gazi Baba
kontejneri

132
130
136
132
16

PASQYRË E GJENDJES ME KONEJNERË PËR MBETURINË TË PËRZIER
(numri i kontejnerëve prej 1.1 m3 / lokacioni)

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБА СО КОНТЕЈНЕРИ ЗА МЕШАН ОТПАД
( број на контејнери од 1,1 м3 / локација )

Numri rend.
Red. broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Adresa (lokacioni)
Adresa (lokacija)
Bul. Brigada Maq. Kos.
Bul.Mak. – Kos. brigada
Bul. Brigada e II Maqedonase
Bul. II Makedonska Brigada
Rr. Lazo Trpovski
Ul. Lazo Trpovski
Rr. Petar Içko
Ul. Petar I~ko
Rr. Metodija Mitevski
Ul. Metodija Mitevski
Rr. Avgust Cezarec
Ul. Avgust Cesarec
Rr. Bllagoja Paroviç
Ul. Blagoja Parovi}
Rr. Gj. P. Hristov
Ul. G.P. Hristov
Rr. Pavle Iliq
Ul. Pavle Ili}
Rr. Vukovarska
Ul. Vukovarska
Rr. Strumiçka
Ul. Strumi~ka
Rr. Resenska
Ul. Resenska
Rr. Lazo Trpovski
Ul. Kemal Sejfula
Bul. Nikolla Karev
Bul. Nikola Karev
Rr. Nikolla Martinovski
Ul. Nikola Martinovski
Rr. Voj. Çenodrinski
Ul. Voj. ^ernodrinski
Rr. Pr. Pçinski
Ul. Pr. P~inski
Bul. Kr. Misirkov
Bul. Kr. Misirkov
Bul. Goce Dellçev
Bul. Goce Del~ev
Rr. Stiv Naumov
Ul. Stiv Naumov
Bul. Brigada Maq. - Kos
Bul.Mak. – Kos. brigada
Bul. Brigada e II Maqedonase

Numri i
kontejnerëve
Broj na
kontejneri

Lloji i
kontejnerëve
Vid na
kontejneri

Prejardhja e
kontejnerëve
Poteklo na
kontejnerite

20

1,1

NPK HKSH / ЈКП КХС

26

1,1

15

1,1

2

1,1

19

1,1

3

1,1

17

1,1

9

1,1

16

1,1

10

1,1

13

1,1

12

1,1

7

1,1

16

1,1

2

1,1

8

1,1

18

1,1

23

1,1

2

1,1

8

1,1

28

1,1

34

1,1

NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Bul. II Makedonska Brigada
Rr. Lazo Trpovski
Ul. Lazo Trpovski
Rr. Petar Içko
Ul. Petar I~ko
Rr. Metodija Mitevski
Ul. Metodija Mitevski
Rr. Avgust Cezarec
Ul. Avgust Cesarec
Rr. Bllagoja Paroviç
Ul. Blagoja Parovi}
Rr. Gj. P. Hristov
Ul. G.P. Hristov
Rr. Pavle Iliq
Ul. Pavle Ili}
Rr. Vukovarska
Ul. Vukovarska
Rr. Strumiçka
Ul. Strumi~ka
Rr. Resenska
Ul. Resenska
Rr. Bllagoja Paroviç
Ul. Blagoja Parovi}
Bil. Nikolla Karec
Bul. Nikola Karev
Rr. Nikolla Martinovski
Ul. Nikola Martinovski
Rr. Vojdan Çernodrinski
Ul. Voj. ^ernodrinski
Rr. Pr. Pçinski
Ul. Pr. P~inski
Bul. Kr. Misirkov
Bul. Kr. Misirkov
Bul. Goce Dellçev
Bul. Goce Del~ev
Rr. Stiv Naumov
Ul. Stiv Naumov

- Mbledhja e mbeturinës komunale dhe
llojit tjetër të parrezikshëm me teneqe
prej 120 litra dhe enë të improvizuara

Kjo mënyrë e mbledhjes së bërllokut në
teneqe prej 120 lit. dhe enë të improvizuara
(vende mbledhëse), NP Higjiena Komunale
planifikon lagjet me njësi banesore për banim
individual këtë mënyrë të mbledhjes gradualisht
ta venë në pajtueshmëri me Planin e tyre për
zhvillim dhe punë.
Territori i Komunës së Çairit është ndarë në 5
blloqe me përafërsisht 10 099 teneqe prej 120 lit
Duqanxhik
Çarshia e Vjetër

305 vende mbledhëse
726 vende mbledhëse

2

1,1

4

1,1

13

1,1

3

1,1

12

1,1

9

1,1

25

1,1

9

1,1

22

1,1

19

1,1

11

1,1

4

1,1

7

1,1

5

1,1

33

1,1

11

1,1

14

1,1

6

1,1

-

NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС
NPK HKSH / ЈКП КХС

Sobirawe na komunalen i drug
vid neopasen otpad
so kanti od 120 lit. i
improvizirani sadovi

Ovoj na~in na sobirawe na smet
so kanti od 120 lit. i improvizirani
sadovi (sobirni mesta), JP Komunalna
Higiena planira naselbite so stanbeni
edinici za individualno `iveewe ovoj
na~in na sobirawe
postepeno da go
voveduva soglasno nivniot Plan za
razvoj i rabota
Teritorijata na Op{tina ^air e
podelena na 5 blokovi so pribli`no 10
099 kanti od 120 lit.

Nikolla Vapcarov
Dizhonska
Seravë – Gazi Babë

1048 vende mbledhëse
1015 vende mbledhëse Du}anxik
1078 vende mbledhëse 305 sobirni mesta
Stara ^ar{ija
726 sobirni mesta
Nikola Vapcarov
sobirni mesta
Di`onska
1015 sobirni mesta
- Numri i përgjithshëm i punëtorëve dhe Serava - Gazi Baba
sobirni mesta
të automjeteve speciale

1048

1078

Numri i punëtorëve të angazhuar
Në mbledhjen mekanike të bërllokut
komunal të tre mënyrave të përmendura janë
angazhuar gjithsej 35 punëtorë.

Numri i automjeteve
dinamika e mbledhjes
3

speciale

5 automjete
5 automjete

Për 1.1 m
Për 120 lit.

dhe

- Vkupen broj na rabotnici
specijalni vozila

i

na

Broj na anga`irani rabotnici

Vo
mehaniziranoto
sobirawe
na
komunalen
smet
na
spomenatite
tri
7 herë në javë
na~ina
2 herë në javë
se anga`irani vkupno 35 rabotnici.

Broj na specijalni vozila i
dinamika na sobirawe
Za 1.1 m3
pati nedelno
Za 120 lit.
nedelno

5 vozila

7

5 vozila

2 pati

PASQYRË E GJENDJES ME MBLEDHJEN E MBETURINËS KOMUNALE
PREGLED NA SOSTOJBA SO SOBIRAWE NA KOMUNALEN OTPAD

NR.R
R.BR

Emri i lagjes

Ime na
naselba

Numri i
banorëve në
lagje
Broj na
`iteli vo
naselbata

Numri i
amvisërive
Broj na
doma}instva

Numri i
shërbimit të
amvisërive të
cilat marrin
shërbime nga
NP HKSH
Broj na
usluga na

Numri i shërbimit
të amvisërive të
cilat marrin
shërbime për
mbeturinë
komunale
Broj na usluga
na doma}instva

Subjekti
Subjekt

Lloji i
enëve
Vid na
sadovi

1

2

3

Lagj. Tophanë e
Vjetër
Nas. Stara
Topana
Lagj. Teneqe
Mëhallë
Nas. Teneke
Malo
Lagj. Fushë
Tophanë Nas.
Topaansko
Pole

3500

7000

14500

doma}instva
{to dobivat
usluga od
JP KHS

{to dobivat
usluga za
komunalen
otpad

500

Të gjithë
Site

Të gjithë
Site

NP HKSH
ЈП КХС

780

Të gjithë
Site

Të gjithë
Site

NP HKSH
ЈП КХС

1200

Të gjithë
Site

Të gjithë
Site

1377

Të gjithë
Site

Të gjithë
Site

4

Lagj. Seravë
Nas. Serava

5

Lagj. Gazi Babë
Nas. Gazi
Baba

6

Lagj. Duqanxhik
Nas.
Du}anxik

5500

900

Të gjithë
Site

Të gjithë
Site

7

Lagj. Çair
Nas. ^air

7500

1340

Të gjithë
Site

Të gjithë
Site
Të gjithë
Site

Të gjithë
Site

13000

12000

1600

Të gjithë
Site

Të gjithë
Site

NP HKSH
ЈП КХС

NP HKSH
ЈП КХС
NP HKSH
ЈП КХС
NP HKSH
ЈП КХС

8

Lagj. Dizhonska
Nas.
Di`onska

7500

867

Të gjithë
Site

9

Lagj. Saat Kullë
Nas. Saat
Kula

2500

786

Të gjithë
Site

4. MBLEDHJA E MBETURINËS SË PËRZIER,
INTERN (MBETURINË NDËRTIMI),
KOMUNALE DHE BIO ZBËRTHYESE NGA
DEPONITË E EGRA

NP HKSH
ЈП КХС
NP HKSH
ЈП КХС

NP HKSH
ЈП КХС

1,1 м3
në teneqe
prej 120 lit
во канти од
120 литри
1,1 м3
në teneqe
prej 120 lit
во канти од
120 литри
në teneqe
prej 120 lit
во канти од
120 литри
1,1 м3
dhe/i
në teneqe
prej 120 lit
во канти од
120 литри
1,1 м3
në teneqe
prej 120 lit
во канти од
120 литри
në teneqe
prej 120 lit
во канти од
120 литри
dhe/i
1,1 м3

4. SOBIRAWE NA ME[AN, INERTEN
(GRADE@EN [UT), KOMUNALEN I
BIORAZGRADLIV OTPAD OD DIVI DEPONII

Sobiraweto na grade`en {ut se
so
najava
na fizi~koto
ili
Mbledhja e mbeturinës së ndërtimit bëhet vr{i
me lajmërim të personi fizik ose juridik nga NP pravnoto lice do JP Komunalna Higiena
Higjiena komunale e cila sjellë enë në varshmëri koja donesuva sad vo zavisnost od

nga nevojat e subjekte dhe i njëjti i ngarkuar me
mbeturinë ndërtimi bartet në deponinë e qytetit
Drisla dhe shkarkohet falas, ky shërbim nga
ndërmarrja publike paguhet në varshmëri nga
gabariti i enës së porositur. Këtë shërbim mund
personi fizik ose juridik ta kërkojnë edhe nga
subjektet private. Që tu hiqet këtyre
shpenzimeve qytetarët këtë lloj mbeturine e lënë
në sipërfaqe publike duke bërë deponi të egra.
Deponitë mund të jenë vetëm nga bërlloku
komunal, masë e gjelbër ose nga mbeturina e
ndërtimit së shpeshti në praktikë janë me
përbërje të përzier. Në territorin e Komunës së
Çairit kemi 4 lokacione të deponive të egra.

potrebite
na
subjektite
i
istiot
natovaren so grade`en {ut se nosi vo
gradskata
deponija
Drisla
i
se
skladira besplatno, ovaa usluga od
javnoto pretprijatie se napla}a vo
zavisnost od gabaritot na nara~aniot
sad. Ovaa usluga mo`e fizi~koto ili
pravnoto lice
da ja pobaraat i od
privatnite subjekti. Za da se izbegnat
ovie tro{oci
gra|anite ovoj vid na
otpad go ostavaat na javnite povr{ini
pravej}i divi deponii. Deponiite mo`e
da bidat samo od komunalen smet,
zelena
masa
ili
od grade`en
{ut
naj~esto vo praksata se so me{an
sostav. Na teritorija na Op{tina ^air
imame 4 lokacii na divi deponii.

PASQYRË E GJENDJES ME MBLEDHJEN E MBETURINËS SË PËRZIER, INTERN
(MBETURINË NDËRTIMI) KOMUNALE DHE BIO ZBËRTHYESE NGA DEPONITË E
EGRA
PREGLED NA SOSTOJBA SO SOBIRAWE NA ME[AN, INERTEN OTPAD
(GRADE@EN [UT) KOMUNALEN I BIORAZGRADLIV OTPAD
OD DIVI DEPONII

NR.
R
R.BR

1

2

Emri i lagjes
Ime na
naselba

Adresa e deponive të egra
(numërohen deponitë të cilat
gjenden në atë rrugë )
Adresa na diva deponija
(Se nabrojuvaat deponiite
{to se nao|aat na taa
ulica)

Lagja Gazi
Babë
Nas. Gazi
Baba

rr. Brigada e 7 Shqiptare (SHF
Tefejjyz), rr. O. Çopella rr.
Brigada e 7 Shqiptare (market),
rr. Petre Georgiev
ul. 7 Albanska Brigada
(OU Tefejuz), ul.
O.^opela
ul. 7 Albanska Brigada
(market), ul. Petre
Georgiev

Lagja Teneqe
Mëhallë
Nas.
Tene}e
Malo

Brigada Maqedonase Kosovare
(tre lokacione)
Makedonsko Kosovska
Brigada (tri lokacii)

Lloji më i përqendruar
(ndërtimor, komunal
etj.)
Najzastapen vid
(grade`en,
komunalen itn.)

Sasia e bërllokut
të ngritur (janar qershor)
Koli~estvo
podignat smet
(jan.-juni)

Sa herë është
spastruar
deponia e egër
Kolku pati e
ras~istuvana
divata
deponija

komunal, ndërtimor
komunal, ndërtimor
kartonazhë
komunal, ndërtimor
komunal, mobile
комунален, градежен
комунален,градежен,
kartonski
комунален, градежен,
градежен, name{taj

100 м3

nje herë
eden pat

komunal, ndërtimor
Komunalen i
grade`en
komunal, ndërtimor
Komunalen i
grade`en
komunal, ndërtimor
Komunalen i
grade`en

200 м3

Tre herë
Tri pati

MBLEDHJA ME DORË (FSHIRJE) TË
BËRLLOKUT KOMUNAL DHE LARJA E
RRUGËVE ME CISTERNË

RA^NO (METEWE) SOBIRAWE NA KOMUNALEN
SMET I MIEWE
NA ULICI SO CISTERNI

Në territorin e Komunës së Çairit janë
angazhuar gjithsej 33 punëtorë me fshish në
ndërrimin e parë – 11 punëtorë, nderrimi i dytë –
2 punëtorë (Çarshia e vjetër) dhe ndërrimin e
tretë – 20 punëtorë për fshirjen e rrugëve
magjistrale bul. Nikolla Karev, rr. Xhon Kenedi,
Bul. Krste Misirkov, bul. Goce Delçev, bul.
Brigada e dytë Maqedonase dhe rr. Kemal
Sejfulla.
Larja e rrugëve bëhet me 2 cisterna në ditë
(ndërrimin e parë dhe dytë nga një). Fshirja e
madhe një herë në javë, angazhim plotësues për
përmirësimin e mbledhjes me dorë (fshirje) të
mbeturinës komunale dhe vegjetative një
automjet Pjaxho.
5. MBLEDHJA E AMBALAZHEVE PESË DHE
PLASTIKËS HEDHËSE

Na teritorija na Op{tina ^air
se anga`irani vkupno
33 rabotnici
metla~i vo prva smena - 11 rabotnici,
vtora smena – 2 rabotnici (Stara
^ar{ija) i treta smena – 20 rabotnici
za metewe na magistralnite ulici bul.
Nikola Karev, ul. Xon Kenedi, bul.
Krste Misirkov, bul. Goce Del~ev, bul.
Vtora Makedonska Brigada i ul. Kemal
Sejfula
Mieweto na ulicite se vodi so 2
cisterni dnevno (prva i vtora smena po
edna). Golema metla~ka edna{ nedelno,
dopolnitelno anga`irano za podobruvawe
na
ra~noto
(metewe)
sobirawe
na
komunalen
i
vegetaciski
{ut
edno
vozilo Pjaxo.

NP Higjiena Komunale bën mbledhjen e 5. SOBIRAWE NA PET AMBALA@A I OTPADNA
ambalazhesh shfrytëzuese – shishe PESË në 10
PLASTIKA
lokacione në komunë, me mesatare vjetore prej
5 ton plastikë hedhëse lajmërohet vendosje e
JP
Komunalna
Higiena
vr{i
kontejnerëve të rij të rrjetës në lokacione të reja sobirawe na koristena ambala`a - PET
në territorin e Komunës së Çairit për vitin e {i{iwa na 10 lokacii vo op{tinata, so
ardhshëm.
godi{en prosek od 1.2 toni otpadna
plastika se najavuva postavuvawe na
novi
mre`esti
kontejneri
na
novi
MBLEDHJA E MBETURINËS BIO
lokacii na teritorija na Op{tina ^air
ZBËRTHYESE DHE MIRËMBAJTJA E
za slednata godina.
SIPËRFAQEVE TË PARQEVE
SOBIRAWE NA BIORAZGRADLIV OTPAD I
Përfshirja kryesore në mirëmbajtjen e
ODR@UVAWE
sipërfaqeve të parqeve në Komunën e Çairit
NA
PARKOVI
POVR[INI
janë
gjelbërimi
magjistral
(zhardenjerë),
gjelbërim i blloqeve, Parku Çair, bulevard drush,
Glavniot opfat vo odr`uvaweto na
dru gjethembajtës, kaçuba gjethembajtëse,
parkovite povr{ini vo Op{tina ^air se
kaçuba gjetherënëse dhe barishte.
magistralno
zelenilo
(`ardineri),
zelenilo,
Park
^air,
Mirëmbajtja territoriale organizuese kryhet blokovsko
drvoredi,
zimzeleni
drvja,
listopadni
në 3 punkte, pjesa më e madhe nga sipërfaqet e
parqeve bie në dy punkte dhe atë në punkt Çair drvja, zimzeleni grmu{ki, listopadni
grmu{ki i trevnici.
dhe punkt Fushë Tophanë.
PUNKTI I ÇAIRIT

Teritorijalno
–
odr`uvaweto
se
vr{i

organizaciski
na 3
punkta

Operacionet punuese i kryejnë pesë
punëtorë në marrëdhënie të rregullt pune dhe
shtatë punëtorë me kontratë në vepër duke e
pasur parasysh karakterin sezonal të punëve
sipërfaqja e përgjithshme e gjelbërimit arrin
210797 m2 = 21 hek. dhe janë mbledhur 225 ton
masë e gjelbër për vitin 2012 (mbeturinë bio
zbërthyese).
PUNKTI FUSHË TOPHANË

najgolemiot del od parkovata povr{ina
spa|a na dva punkta i toa punkt ^air
i punkt Topaansko Pole.

PUNKT ^AIR
Rabotnite operacii gi izvr{uvaat
pettmina rabotnici vo redoven raboten
odnos i sedum rabotnici so dogovor na
delo imaj}i go vo predvid sezonskiot
karakter na rabotite vkupnata povr{ina
na zeleniloto iznesuva 210797 m2 = 2,1
hek. i sobrani 260 toni zelena masa za
2012 god. (biorazgradliv otpad).

Operacionet punuese i kryejnë pesë
punëtorë në marrëdhënie të rregullt pune dhe
pesë punëtorë me kontratë në vepër duke e
pasur parasysh karakterin sezonal të punëve
sipërfaqja e përgjithshme e gjelbërimit arrin
180760 m2 = 18 hek. dhe janë mbledhur 180 ton PUNKT TOPANSKO POLE
masë e gjelbër për vitin 2012 (mbeturinë bio
zbërthyese).
Rabotnite
operacii
vo
punkt
Topansko Pole gi izvr{uvaat pettmina
6. Aktivitetet për realizimin e programit për rabotnici vo redoven raboten odnos i
menaxhim me mbeturina për vitin 2013 të pettmina rabotnici so dogovor imaj}i
vo predvid sezonskiot karakter na
Komunës së Çairit
rabotite
so
vkupna
povr{ina
na
2
= 18 hek. i
- Kërkesë nga ndërmarrjet publike që ta zeleniloto 180760 m
risin numrin e punëtorëve të angazhuar sobrani 180 toni zelena masa za 2012
në operacionet punuese të drejtpërdrejta god. (biorazgradliv otpad).
në punktet operative në territorin e
komunës
Aktivnosti
za
realizacija
na
- Secili bllok i definuar në territorin e 6.
programata
za
upravuvawe
so
otpad
za
komunës të mbulohet me automjete
përkatëse të përshtatura për vendosje të 2013 god. na Op{tina ^air
enëve për prolongimin kohor të mbeturinës
Barawe
od
javnite
si dhe rritja e numrit të automjeteve.
pretprijatija
da
go
zgolemat
brojot na anga`irani rabotnici vo
- Instalim i tërësishëm në lagjet me njësi
neposrednite rabotni operacii vo
banesore individuale të mbledhjes së
operativnite
punktovi
na
mbeturinës komunale me 120 litra teneqe
teritorija na op{tinata
të plastikës në komunë.
- Koordinim i përbashkët dhe punë në terren
me eko- patrullë nga NP Higjiena
Komunale, inspektorati komunal i qytetit me
shërbimet kompetente në komunë me
zbatim të skajshëm të ligjeve për mjedisin
jetësor, menaxhim me mbeturinë dhe
pastrim publik.
- Plehërimi vjeshtor dhe pranveror i fidanëve
të reja dhe druve të parqeve me material
humus të marrë nga mbeturina bio

-

Sekoj definiran blok na
podra~jeto na op{tinata da bide
pokrien
so
soodvetni
vozila
prilagodeni na postavenite sadovi
za vremeno odlagawe na otpadot
kako i zgolemen broj na vozila.

-

Celosno
voveduvawe
vo
naselbite
so
individualni
stanbeni edinici na sobirawe na
komunalen otpad so 120 litri

zbërthyese e NP Parqe dhe gjelbërime

plasti~ni kanti vo op{tinata
-

- Rritja e numrit
ambalazhe pesë

të

kontejnerëve

për

- Edukim për ngritjen e vetëdijes së
qytetarëve dhe vazhdimin e aksioneve dhe
fushatave për mbrojtje të mjedisit jetësor.

Zaedni~ka
koordinacija
i
rabota
na
teren
so
eko
–
patrolata
od
JP
Komunalna
Higiena,
gradskiot
komunalen
inspektorat so nadle`nite slu`bi
vo op{tinata so dosledna primena
na zakonite za `ivotna sredina,
upravuvawe
so
otpad
i
javna
~istota .

- Organizimin e trajnimeve
- Furnizim i enëve për mbeturina

7. Financimi i aktiviteteve për realizimin e
programit për menaxhim me mbeturina për
vitin 2013 të Komunës së Çairit

Në pajtueshmëri me ndërlikueshmërinë e
problematikës në kompetencat ligjore të Qytetit
të Shkupit dhe komunave të Shkupit financimi i
aktiviteteve të realizohen nëpërmjet më shumë
burimeve:
- Buxheti i Qytetit të Shkupit
- Buxheti i RM
- Financimi me gjetje të mjeteve nëpërmjet
fondeve ndërkombëtare dhe me projekte
të
përbashkëta
me
organizatat
joqeveritare dhe subjektet tjera juridike
- Buxheti i Komunës së Çairit
Programi për menaxhim me mbeturina dhe
aktivitetet e definuara në atë do të realizohen në
varshmëri nga mjetet e siguruara dhe përkrahja
nga programet në nivel nacional dhe
ndërkombëtar.

- Esensko i proletno |ubrewe na
mladite sadnici i parkovi drvja
so komposten materijal dobien od
biorazgradliv otpad na JP Parkovi
i zelenilo.
- Zgolemuvawe
na
brojot
kontejneri za pet ambala`a

na

- Edukacija
za
zgolemuvawe
svesta
na
gra|anite
prodol`uvawe
na
akciite
kampawite
za
za~uvuvawe
`ivotnata sredina.

na
i
i
na

- Organizirawe na obuki
- Nabavka na sadovi za otpad

7. Finansirawe na aktivnostite za
realizacija
na
programata
za
upravuvawe so otpad za 2013 god.
na Op{tina ^air

Soglasno kompleksnosta na
problematikata
vo
zakonskite
ingerencii
na
Grad
Skopje
i
skopskite op{tini finansiraweto na
aktivnostite da se realizira preku
pove}e izvori:
- Buxet na Grad Skopje
- Buxet na RM
- Finansirawe so iznajduvawe na
sredstva preku me|unarodni fondovi
i so zaedni~ki proekti so nevladini

organizacii i drugi pravni subjekti
- Buxet na Op{tina ^air
Programata za upravuvawe so otpad
i aktivnostite definirani vo nea }e se
ostvarat vo zavisnost od obezbedenite
sredstva i podr{kata od programite na
nacionalno i me|unarodno nivo.
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