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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА КОМУНАЛЕН ОТПАД, 2021 ГОДИНА

Реден број на прашалникот
(пополнува статистика)

Прашалникот го пополнуваат сите комунални претпријатија во Република Северна Македонија. 
Податоците се однесуваат за периодот од 01.01. до 31.12.2021 година.

ПРЕД ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ВЕ МОЛИМЕ 
ДА ГО ПРОЧИТАТЕ ПРИЛОЖЕНОТО УПАТСТВО!

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, 
заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Република Северна Македонија                    
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник 
на РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 

83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.31/20) и Програмата за статистички 

истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник 
на Република Македонија" бр.22/18, 224/18 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.18/20 и 300/20).
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ТАБЕЛА 2. СОБРАН КОМУНАЛЕН ОТПАД ПО ВИДОВИ И КОЛИЧИНА 

а

01

02

03

04

05

06

07

08

09 Останато (наведете)

10

Процент од 
територијата на 
општината каде 
што се користат 

комунални услуги
% (проценти)

3

ВКУПНО

Шифра на 
општината 
(пополнува 
статистика)

2

Општина (назив)

1

Количина на комуналниот отпад собран за 
одлагање1)  

вкупно

маса (тони)
4

 од домаќинствата2)

Изразете ја количината во тони. Доколку количината е пресметана во м3, претворете ја во тони (1м3=0.3 тони). 

ТАБЕЛА 1. СОБРАН КОМУНАЛЕН ОТПАД СПОРЕД МЕСТОТО НА НАСТАНУВАЊЕ, ПО ОПШТИНИ                                 

Податокот "Вкупно" во ред 11, колона 4, треба да биде еднаков со податокот „Вкупно“ во Табела 2, ред 10, колона 3 и со податокот 
„Вкупно“ во Табела 3, ред 5, колона 2
1) Доколку количините  не се измерени, изразете ја количината врз основа на процена.

маса (тони)
5

2) Се запишува вкупната количина на собран комунален отпад само од домаќинствата.

Вкупна количина на комуналниот отпад 
собран за одлагање (во тони)

3

Вид на отпадот

2

Шифра (статистичка категорија)

1

7.2

13.2

7.4

 Текстил

 Гума

Измешан комунален отпад                                    
(отпад од домаќинства и сличен отпад)

  Хартија

Стакло

Пластика

Метал (железо, челик, алуминиум)

 Органски отпад (храна, лисја и сл.)

99.9

ВКУПНО

Податокот „Вкупно“ во ред 10 колона 3, треба да биде еднаков со податокот „Вкупно“ во Табела 1, ред 11, колона 4 и со податокот 
„Вкупно“  во Табела 3, ред 5, колона 2.
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7.3

10.1
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ТАБЕЛА 3. ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 

ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

а 1

01   Одлагање на депонија                                      

02   Согорување                                                        

03   Согорување заради добивање енергија          

04   Друго _________________________________(наведете)

05   ВКУПНО          

ТАБЕЛА 4. ОДЛАГАЊЕ НА ОТПАДОТ; АКТИВНИ ДЕПОНИИ

a 1

1 Вкупна површина на депонијата

2 Вкупна активна површина на депонијата

3 Вкупна употребена површина на депонијата

4 Сé  уште неисполнет простор за одлагање

5
Годишна количина на сите видови отпад кои се одложени на депонијата (сопствен и туѓ 
превоз) - (заокружете ја единицата мерка во која ја прикажувате количината во колона 3)

6

7

8

9

Депонијата е сместена: (заокружете 1 или 2)

1.        под нивото на релјефот 1 2

2.        над нивото на релјефот

Дали депонијата располага со: (можни се повеќе одговори)

1. сигурносна ограда

2. водовод 

3. канализација 1 2 3 4 5

4. електрична енергија

5. друго (портирница, гардероба,перални и сл.)

12 Дали имате евиденција за вашите напуштени депонии (заокружете 1 или 2)

 (Секоја забелешка, сугестија или мислење е добредојдено во функција на подобрување на квалитетот на истражувањето)

ДЕПОНИЈА ________________________   НАСЕЛЕНО МЕСТО _______________________

2 3

м2

м2

(шифра на населеното место)  

10

да.....1    не.....2

да.....1    не.....2

да.....1    не.....2

м2

м3

тони

м2

Забелешка:

11

Дали на депонијата одлагате и туѓ опасен отпад  (заокружете 1 или 2)

Дали на местото на депонијата имате направено некаква заштита на животната средина (заокружете 1 или 2)

Дали депонијата располага со инсталациии за горење и согорување на отпадот (заокружете 1 или 2)

Податокот "Вкупно" во ред 5, колона 2, треба да биде еднаков со податокот "Вкупно" во Табела 1, ред 11, колона 4 и со податокот 
"Вкупно"  во Табела 2, ред 10, колона 3.

Дали имате податоци за видот на одложениот отпад на депонијата  (заокружете 1 или 2)

да.....1    не.....2

да.....1    не.....2

____________

КОЛИЧИНА (во тони)

2

3



 

 

  -  во којашто отпадот термички се третира заради отстранување.

1) Комерцијален отпад е секој друг отпад создаден од правни и физички лица при вршење на комерцијални, индустриски, занаетчиски, услужни, 
административни и слични дејности, кој според својата природа или според својот состав е сличен на отпадот од домаќинствата.

  -  која отпадот го користи како редовно или дополнително гориво или

ОСНОВНИ ПОИМИ И ДЕФИНИЦИИ 

Депонија е објект наменет за отстранување на отпадот, со негово истурање над или под земја.  

Инсталација за горење е неподвижна или подвижна техничка единица и опрема за термички третман на отпадот, со или без
искористување на топлината добиена при горењето, вклучувајќи го и горењето на отпадот по пат на оксидација, како и другите
процеси за термички третман, како што се пиролиза, гасификација или плазма-процесите, со тоа што супстанциите добиени со
третманот последователно изгоруваат. 

Инсталација за согорување е секоја неподвижна или подвижна постројка чијашто главна намена е создавање енергија или
производство на материјални производи, и:

Согорување заради добивање на енергија е постапка на согорување на отпад во електраните и индустриските објекти за
согорување при која добиената енергија може да биде искористена за создавање топлина или електрицитет.

Управување со отпад е избегнување и намалување на количеството на создадениот отпад и неговото негативно влијание врз
животната средина, животот и здравјето на луѓето, вклучувајќи го и  постапувањето со отпадот.

Собирање на отпадот е збир од организирани дејности коишто опфаќаат постапки со кои отпадот се подготвува за транспорт.

Отстранување на отпадот се операциите што обезбедуваат конечно решение за отпадот што не може повторно да биде
употребен или преработен, а притоа не се загрозува животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Одлагање на депонија претставува одлагање на отпадот во или на земја; вклучува специјално опремени депонии и постојани
места за привремено складирање повеќе од една година.

Отпад е секој материја или предмет што создавачот или поседувачот ги отфрла има намера да ги отфрли или од него се бара да
ги отфрли (Закон за управување со отпадот, “Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2004 и 71/2004).

Комунален отпад е отпад кој се собира или со него се постапува од или за општините. Го опфаќа отпадот од домаќинствата,
вклучувајќи го масивниот отпад, сличен отпад од комерцијални1) и трговски дејности, службени згради, институции и мали
бизниси, отпад од дворовите и градините, уличен смет, содржината на отпадните контејнери и отпадот од чистењето на
пазарите. Дефиницијата го исклучува отпадот од општинските канализациски мрежи, како и отпадот од градежништвото и при
уривање. 

Постапување со отпадот е собирање, селектирање, транспортирање, третман, преработка, складирање и отстранување на
отпадот, вклучувајќи го и надзорот над овие операции, како и мерките за заштита на животната средина, животот и здравјето
на луѓето за време на работата на објектите и на инсталациите за отстранување на отпадот и грижата за него по престанокот на
нивната работа.

Согорување опфаќа согорување на отпад каде што главна намена на согорувањето е топлотен третман на отпадот во корист на
редуцирање (намалување) на волуменот и опасноста од отпадот и употреба на инертните производи кои можат да се
депонираат(одложат). Овде примарно спаѓаат фабриките за согорување каде што главна дејност е согорувањето, т.е.
капацитетите наменети за топлотен третман на отпадот со оксидација и други процеси на топлотен третман (т.е. пиролиза,
гасификација или процеси на плазма), со или без обновување на создадената  топлотна енергија.
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