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	 Работните	и	животните	активности	на	човекот	се	придружени	
со	создавање	на	големи	количества	отпад,	кои	се	одлагаат	на	депонија,	
но	најчесто	и	на	места	кои	најмалку	одговараат	за	таа	намена.	A	разните	
штетни	материи	во	отпадот	предизвикуваат	загадување	на	животната	
средина:	воздухот,	водата	и	почвата,	што	директно	влијае	на	животот	
и	здравјето	на	луѓето.	

	 Секој	 од	нас	 секојдневно	 создава	отпад,	што	 значи	дека	 сите	
ние	имаме	отпад,	така	што	на	нас	паѓа	одговорноста	за	процесите	на	
создавање	на	отпадот	и	решавањето	на	проблемите	кои	произлегуваат	
од	 него.	 Секој	 морално	 и	 материјално	 одговара	 за	 отпадот	 што	 го	
создава.

	 Но,	дали	отпадот	претставува	само	ѓубре	кое	треба	само	да	се	
исфрли	на	депониите,	или	насекаде	во	животната	средина?

	 Има	ли	безбеден	начин	отпадот	само	да	се	отстрани?

	 Само	да	се	исфрли	отпадот	-	не	е	решението!	Првенствено	треба	
да	се	настојува	да	се	намали	создавањето	отпад,	да	се	намалат	неговите	
количества,	да	се	обработи	отпадот,	да	се	одложи	на	најбезбеден	начин	
и	да	се	искористи.

	 Во	 спротивно,	 опасностите	 за	 животната	 средина,	 животот	 и	
здравјето	на	луѓето	се	огромни:	ширење	на	разни	болести	кои	може	
да	ги	пренесуваат	глодарите,	инсектите,	птиците	и	другите	животни,	
неподносливите	 миризби,	 прашина	 и	 чад,	 емисија	 на	 депониски	
гасови,	загадени	процедни	отпадни	води	итн.

АПСТРАКТ 	 Но,	сепак,	благодарение	на	технолошкиот	напредок	и	развојот	
на	еколошката	свест,	борбата	против	отпадот	станува	многу	успешна.	
Преку	 таа	 борба	 е	 најважно	 осознавањето	 дека	 отпадот	 не	 е	 ѓубре,	
отпадот	е	суровина,	и	како	и	секоја	суровина,	отпадот	има	своја	цена.
	 Треба	ли	така	да	се	толерираат	огромните	штети	врз	животната	
средина,	треба	ли	така	да	се	остави	неискористена	огромна	суровина,	
неискористена	огромна	енергија?	Тоа	е	вистинска	штета!
	 Дали	е	денес	исплатливо	да	се	работи	со	отпад?	
	 Информациите	 кои	 се	 изнесени	 во	 овој	 прирачник,	 даваат	
одговор	на	многу	од	овие	прашања,	а	се	во	широкоедукативен	контекст	
во	врска	со	отпадот	кој	претставува	проблем,	а	на	секој	начин	треба	и	
може	да	се	искористи	за	комерцијални	цели.

5 6



	 Отпадот	 постојано	 се	 создава	 како	 резултат	 на	 човековите	
активности,	 така	 што	 покрај	 секојдневните	 проблеми	 поради	 се	
поголемите	 загадувања	 на	 воздухот,	 водата	 и	 почвата,	 огромен	 е	
порастот	на	количествата	отпадни	материјали,	кои	во	еколошка	смисла	
доведуваат	до	се	поголемо	загадување	на	животната	средина.

	 Создаваме	сѐ	поголеми	количествата	отпад	со	кои	сѐ	потешко	
можеме	да	се	справиме	на	соодветен	начин,	така	што	наскоро	можеме	
да	се	соочиме	со	состојбата	да	се	затрупаме	во	отпад.

	 Како	резултат	на	прекумерното	искористување	на	природните	
ресурси,	 а	 истовремено	 и	 како	 резултат	 на	 создавање	 на	 сѐ	
поголеми	 количества	 отпад	 и	 нивното	 несоодветно	 одложување	 и	
неискористување,	 денес	 во	 светот,	 а	 и	 кај	 нас	 се	 случува	 еколошка	
криза.	

	 Според	 одговорот	 на	 прашалникот	 на	 Европската	 комисија	
за	подготовка	на	мислење	за	барањето	на	Република	Македонија	за	
членство	 во	 Европската	 унија,	 согласно	 со	 направените	 анализи	 за	
количествата	 генериран	 комунален	 отпад	 е	 дефинирана	 дневната	
продукција	на	комунален	отпад	по	жител,	која	изнесува:

 

КОЛКУ И КАКОВ ОТПАД 
СОЗДАВАМЕ?

	 Имајќи	го	предвид	вкупниот	број	на	жители	во	општина	Прилеп	
-	76.768		(69.704	жители	во	градот	и	7.064	жители	во	58	населени	места),	
комуналниот	отпад	кој	се	генерира	дневно	треба	да	изнесува	вкупно	
52.300	тони/ден.

	 Според	 Планот	 и	 програмата	 за	 управување	 со	 отпадот	
на	 општина	 Прилеп,	 ЈКП	 „Комуналец“	 врши	 услуга	 за	 собирање,	
транспортирање	 и	 депонирање	 на	 комуналниот	 отпад	 на	 20.626	
физички	лица	 (домаќинства)	и	на	1.382	правни	лица,	од	кои	 	реално	
се	очекува	да	се	собираат	околу	35.200	тони	отпад	годишно,	односно	
околу	98	тони	отпад	дневно.

	 Според	видовите	на	отпад	од	регионот	на	општина	Прилеп	се	
планира	годишно	да	се	соберат,	 транспортираат	и	да	се	депонираат	
следниве	видови	отпад:

За урбаните средини 0,70 kg/ден/човек
За руралните средини 0,50 kg/ден/човек

      Комунален отпад
      Отпад од текстил
      Отпадна земја
      Отпадно стакло
      Отпад од тутун
      Отпадна хартија
      Отпадна пластика
      Отпаден најлон
      Отпад од прехранбена индустријa

30.105
1.179
2.668
301
12

725
120
35
14

тони/гoд.
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	 Според	 презентираните	 податоци	 од	 работилниците,	 во	
регионот	на	општина	Прилеп	се	создаваат	и	други	видови	отпад	покрај	
комуналниот,	кои	на	соодветен	начин	ја	загадуваат	животната	средина	
и	претставуваат	своевидна	опасност,	а	не	се	собираат	организирано	и	
во	најголем	број	случаи	завршуваат	на	дивите	депонии,	по	полињата,	
на	земјоделското	и	шумското	земјиште,	како	што	се:

	 Создавањето	на	отпадот	првенствено	е	во	функција	на	нашата	
потрошувачка	 и	 нашите	 социоекономски	 карактеристики,	 а	 во	 исто	
време	создавањето	на	отпадот	во	голема	мера	е	во	врска	и	со	нашиот	
однос	спрема	отпадот:	начинот	на	користење	на	вредните	состојки	од	
отпадот	и	постапувањето	 со	него,	 нашиот	интерес	 за	намалување	и	
негово	минимизирање,	степенот	до	кој	ќе	го	раздвојуваме	и	степенот	
на	неовластено	одлагање	отпад.

	 Нашиот	став	спрема	отпадот	влијае	не	само	на	карактеристиките	
и	количествата	на	создадениот	отпад,	туку	и	на	ефективните	барања	
услуги	 за	 собирање	 на	 отпадот,	 односно	 нашите	 интерес	 и	 волја	 за	
намалено	и	реално	плаќање	на	услугите	за	собирање	на	отпадот,	како	
и	нашите	права	во	однос	на	услугите	за	управување	со	отпадот.

	 Секојдневно	 сме	 сведоци	 на	 создавање	 на	 сѐ	 поголеми	
количества	 отпад,	 покрај	 редовното	 негово	 собирање	 и	
транспортирање,	се	создаваат	и	диви	-	нелегални	депонии	на	отпад,	
на	кои	тој	се	исфрла,	а	кој	секој	ден	го	има	сè	повеќе	и	повеќе.

	 Како	 во	 иднина	 ќе	можеме	 да	 се	 справиме	 со	 сѐ	 поголемите	
количества	отпад?	На	тоа	треба	да	се	најде	одговор	уште	денеска.

	 Само	 со	 отстранување	 на	 отпадот	 не	 можеме	 да	 го	 решиме	
проблемот	 на	 отпадот	 поради	 што	 потребно	 е	 да	 се	 работи	 на	
селективно	 собирање	 на	 корисниот	 отпад	 уште	 од	 куќниот	 праг	 и	
искористување	на	неговиот	корисен	дел.	

КАКО И ЗОШТО ТРЕБА 
ПРАВИЛНО ДА ПОСТАПУВАМЕ 
СО ОТПАДОТ?

      Отпад од агро комплексот
      Отпад од шумскиот комплекс

      Отпад во вид на измет
      Отпад во вид на урина

      Редуциран отпаден мил

      Електричен и електронски отпад

23.650
1.230

725
60.000
20.000

67.200
1.400

80.000

360

тони/гoд.

Отпад од фармите за крупна стока и овци

Отпад од пречистителна станица за отпадни води, во 
изградба

Отпад од отпадна електрична и електронска опрема
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	 Само	 со	 селективно	 собирање	 на	 отпадот	 и	 негово	
искористување,	 на	 идните	 генерации	 ќе	 им	 оставиме	 поубава	 и	
почиста	животна	средина.

	 Законска	 обврска	 на	 сите	 нас	 е	 да	 го	 одвоиме	 корисниот	 и	
биоразградливиот	отпад	од	комуналниот	отпад	што	го	создаваме.

	 Со	 одвоено	 собирање	 на	 отпадот,	 можеме	 значително	 да	 ги	
намалиме	неговите	количества	кои	се	складираат,	а	од	друга	страна,	
можеме	да	ги	искористиме	бројните	вредни	состојки	на	отпадот,	кои	
би	завршиле	на	депониите.

	 Со	одвоено	собирање	на	отпадот	ќе	го	намалиме	количината	
на	 отпад	 кое	 се	 исфрла,	 како	 и	 бројот	 и	 големината	 на	 потребните	
складишта,	а	 со	 тоа	ќе	оставиме	поубава	околина	и	повеќе	животен	
простор	за	идните	генерации.

	 Корисниот	отпад	не	го	фрлајте	во	садовите	за	комунален	отпад,	
ставете	го	во	садовите	за	селективно	собирање	на	корисниот	отпад.

	 Повратната	амбалажа,	вратете	ја	во	продавниците.

	 Внимавајте	на	времето	потребно	за	распаѓање	на	некои	видови	
отпадни	материјали:

Храна, цвеќе и сите органски 
производи
Хартија
Памучна облека
Волнени предмети

1 до 2 недели
10 до 30 дена
2 до 5 месеци
1 година

Материјал Приближно време за распаѓање

Дрво
Конзерви
Пластични кеси
Стакло

10 до 15 години
100 до 500 години
1 милион години
Никогаш

Материјал Приближно време за распаѓање
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 ВАЖНО Е дека со овие постапки, со Ваша соработка, 
очекуваме да се намалат трошоците за трајно отстранување 
на отпадот на депонијата, што во крајна линија овозможува 
намалување на трошоците за постапување со отпадот, од што 
корист ќе иматe и Вие самите.



	 Согласно	со	Законот	за	управување	со	отпадот,	биоразградлив	
отпад	-	биомаса,	е	секој	отпад	што	може	да	биде	разграден	со	анаеробни	
(без	присуство	на	кислород)	или	аеробни	(со	присуство	на	кислород)	
процеси	на	разградба,	како	што	е	отпадот	од	храна,	или	градинарскиот	
отпад,	како	и	хартијата	и	картоните.

	 Како	 биомаса,	 во	 согласност	 со	 Директивата	 на	 ЕУ	 (1.2)	 се	
подразбираат	 биолошки	 разградливи	 материјали	 настанати	 од	
земјоделството,	 сточарството	 и	 со	 нив	 поврзаните	 индустрии	 и	
дејности,	 како	 и	 биолошки	 разградливиот	 дел	 од	 индустрискиот	 и	
комуналниот	градски	отпад.

	 Биомасата	 е	 органски	 материјал	 кој	 потекнува	 од	 живите	
организми:	 растенија,	животни,	 човекот	 и	микроорганизмите,	 а	 која	
во	себе	содржи	складирана	енергија	од	Сонцето,	при	што	ја	врзуваат	
сончевата	енергија	преку	процесот	на	фотосинтеза.

	 Според	 податоците	 за	 количествата	 создаден	 отпад	 од	
регионот	 на	 Прилеп,	 а	 имајќи	 ги	 предвид	 дефинициите	 од	 Законот	
за	управување	со	отпадот	како	и	Директивата	на	ЕУ	(1.2),	количински	
најмасовен	отпад	е	биоразградливиот	отпад.

	 Биоразградливиот	 отпад,	 учествува	 во	 комуналниот	 отпад	 со	
60%	до	70%.

	 Целокупниот	отпад	од	агрокомплексот	и	шумскиот	комплекс	е	
биоразградлив.	Отпадот	од	фармите	за	крупниот	добиток	и	од	овците,	
исто	така	е	биоразградлив,	како	и	отпадот	од	пречистителната	станица	
за	отпадни	води	која	е	во	изградба.

	 Логично	е	дека,	првенствено	треба	да	се	преземат	соодветни	
мерки	 за	 постапување	 со	 биоразградливиот	 отпад	 од	 регионот	 на	
општина	Прилеп.

БИОРАЗГРАДЛИВИОТ ОТПАД, 
КОЛИЧЕСТВЕНО Е НАЈМАСОВЕН

	 Расположливите	количества	биоразградлив	отпад	-	биомаса	од	
регионот	на	Прилеп,	во	досегашниот	период	не	се	во	доволна	мера	
и	постудиозно	проучувани	во	рамки	на	некаква	посеопфатна	идеја	за	
нивно	искористување.

	 Отпадот	 кој	 се	 создава	 во	 земјоделството,	 шумарството,	 во	
прехранбената	 и	 во	 дрвната	 индустрија,	 претставува	 количетвено	
значаен	дел	на	биомаса	во	вкупно	создадениот	отпад.

	 Биоразградливиот	 отпад	 од	 домаќинствата,	 зелениот	 отпад	
од	градските	зелени	површини	и	одвоено	собраниот	биоотпад,	исто	
така,	претставуваат	значаен	дел	од	вкупно	создадениот	биоразградлив	
отпад.

	 Во	сточарството	настануваат	големи	количества	остатоци	(гној	
и	осока)	кои	заедно	со	постилките	создаваат	гноиво,	биомаса	што	може	
понатаму	да	се	искористува.

	 Освен	 саканите	 производи	 (млеко,	 месо),	 интензивното	
сточарство	 генерира	 и	 нуспроизводи	 со	 ограничена	 применливост,	
како	што	се	фекалиите,	гноивата,	кои	треба	да	се	отстранат,	односно	
адекватно	да	се	искористат.

 

РАСПОЛОЖЛИВИ КОЛИЧЕСТВА 
БИОРАЗГРАДЛИВ ОТПАД ОД 
РЕГИОНОТ НА ПРИЛЕП
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	 Најважните	 органски	 материјали	 во	 вид	 на	 биоразградлив	
отапд-биомаса,	се	добиваат	од: 	 Параметрите	 за	 количествата	 и	 видовите	 на	 биомасата	 од	

регионот,	се	базираат	на	податоци	од	постојната	документација	како	и	
на	информации	од	работилниците	во	организација	на	Проектот.
 

Комуналните	отпадни	води,	канализационата	вода
Отпадот	од	септички	јами
Талогот	од	фекална	канализација
Милот	од	пречистителни	станици
Комуналниот	цврст	отпад:	органскиот	дел	одложен	на	депонија
Комуналниот	цврст	отпад,	новосоздадениот	отпад
Отпадот	од	одржување	на	паркови	и	градини

Отпадот	од	оранжерии
Животинското	гноиво,	шталскиот	отпад,	осоката
Живинарското	гноиво
Отпадот	од	овоштарници:	дрвниот,	отпадот	од	плодовите
Отпадот	од	зеленчук
Земјоделските	остатоци:	сламата,	царевковината,	окласокот,	
стеблата,		коските,	лушпите	
Плантажното	одгледување	на	растенија	наменети	за	биомаса

Дрвна	индустрија:	одржување	на	шуми,	обработка	на	дрво,	
градежни	дрвени	остатоци
Остатоците	од	хемиска	индустрија
Прехранбената	индустрија
Пиварската	индустрија
Фармацевтската	индустрија
Индустријата	за	хартија
					Отпадот	од	кланици,	лешеви
					Кујнскиот	отпад,	ресторани
					Медицинскиот	отпад
					Други	видови	на	биоразградлив	отпад

Биоразградлив отпад во состав на комуналниот 
отпад
Биоразградлив отпад од текстил
Биоразградлив отпад од хартија
Биоразградлив отпад од прехранбена индустрија

Од 700.000 m3 депониран комунален отпад
Биоразградлив отпад од агро и шумскоот комплекс
Биоразградлив отпад од фармите за крупна стока и 
овци

Редуцирана отпадна мил

тони/гoд.

Биоразградлив отпад во веќе одложениот отпад на 
депонијата: 

Отпад од Пречиститела станица за отпадни води, во 
изградба

Биоразградлив отпад собран од ЈКП Комуналец:

Комунален отпад: 

Земјоделско стопански отпад 

Индустрискиот органски отпад:
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	 Биоразградливиот	отпад	 -	 биомаса	по	 своите	 карактеристики	
е	 многу	 квалитетна	 суровина	 за	 производство	 на	 енергија,	 поради	
што	за	неговото	искористување	треба	да	се	превземаат	активности	за	
собирање,	транспорт,	складирање,	третман	и	слично.	

	 После	 јагленот	 и	 нафтата,	 во	 светски	 размери	 биомасата	 е	
најголем	 класичен	 примарен	 енергетски	 извор	 како	 обновлива	 и	
широко	 распространета	 суровина,	 за	 разлика	 од	 фосилните	 горива,	
чии	количини	се	ограничени	и	исцрпливи.

	 Биомасата	 може	 да	 се	 смета	 за	 стратешки	 ресурс	 бидејќи	 не	
само	што	е	обновлива,	туку	е	и	достапна	насекаде	и	од	неа	може	да	се	
добијат	производи	важни	за	напредокот	на	човекот,	со	што	ќе	може	да	
се	подобри	неговиот	социо-економскиот	статус.

	 Тоа	 што	 биомасата	 ја	 прави	 конкурентна	 е	 тоа	 што	 истата	
не	спаѓа	во	групата	на	загадувачи	на	животната	средина,	не	содржи	
сулфур,	 поради	што	 со	 нејзина	 преработка	 не	 се	 ослободува	 сулфур	
диоксид,	а	отпадот	од	постапките	со	Биомасите	се	користи	како	многу	
добро	минерално	ѓубриво.

	 Општо	 земено,	 сите	 органски	 материјали	 се	 подложни	 на	
ферментација,	 од	 кои	 процеси	 се	 добива	 биогас.	 Бројни	 научни	 и	
практични	испитувања	насочени	се	на	можноста	за	искористување	на	
Биомасите	за	добивање	на	биогас,	како	потенцијален	енергенс.

БИОРАЗГРАДЛИВИОТ ОТПАД 
НЕ Е ЃУБРЕ!

	 Проблемите	 со	 загадувањето	 на	 животната	 средина	 и	
потребата	од	обновливи	извори	на	енергија,	сами	по	себе	го	наметнаа	
прашањето	за	пронаоѓање	и	користење	алтернативни	и	чисти	извори	
на	 енергија,	 меѓу	 кои	 е	 и	 искористувањето	 на	 биоразградливиот	
отпад	како	биоенергенс,	така	што	во	многу	земји	се	градат	сѐ	повеќе	
постројки	 за	 користење	 на	 биомасата	 за	 производство	 на	 биогас	
како	енергенс	за	добивање	електрична	енергија,	топлинска	енергија,	
гориво	за	возилата,	еколошки	чисто	ѓубриво.

	 Енергетскиот	потенцијал	на	биомасите	кај	нас	е	значаен	до	таа	
мера	што	никако	не	може	да	биде	занемарен.	Посебно,	регионот	на	
Прилеп	располага	со	идеални	количества	биоразградлив	отпад,	поради	
што	 целосно	 се	 оправдува	 потребата	 од	 изградба	 на	 Инсталација 
за производство на биогас која	 ќе	 затвора	 еден	 цел	 кружен	 тек	
на	 процеси:	 отстранување	 на	 отпадот,	 негово	 искористување	 и	
рециклирање,	хигиенизација,	производство	на	биогас	како	енергенс,	
производство	 на	 еколошки	 чисто	 ѓубриво	 и	 идеална	 заштита	 на	
животната	средина.	

	 Биоразградливиот	отпад	-	биомасата,	најефективно	може	да	се	
искористи	преку	процесите	на	ферментација	и	да	биде	разграден	со	
анаеробни	(без	присуство	на	кислород)	или	аеробни	(со	присуство	на	
кислород)	процеси	на	разградба.

	 Имајќи	 ги	предвид	бројните	научни	и	практични	испитувања	
за	 искористување	 на	 биомасата,	 нашиот	 предлог	 е	 да	 се	 примени	
еден	од	најкорисните	начини	за	постапување	со	овие	нуспроизводи,	
анаеробната	ферментација,	од	која	се	добиваат	биогас	и	квалитетни	
ѓубрива.

КАКО ДА ГО ИСКОРИСТИМЕ 
БИОРАЗГРАДЛИВИОТ ОТПАД?

17 18



	 Анаеробната	ферментација	-	дигестија,	е	биохемиски	процес	во	
кој	определени	бактерии,	во	неколку	фази,	ја	разградуваат	биомасата	
во	анаеробни	услови,	без	присуство	на	кислород,	односно	биолошкиот	
материјал	 -	 органскиот	 јаглерод,	 преку	 оксидационен	 процес	 се	
претвора	во	највисок	степен	на	оксидација	(СО2)	и	во	највисок	степен	
на	редукција	(СН4	-	метан.),	односно	биогас.

	 Главен	 дел	 на	 Инсталацијата	 за	 производство	 на	 биогас	 е	
ферментаторот	 (дигестор),	 кој	 претставува	 затворен	 непропустлив	
сад	со	различни	форми	и	димензии,	изграден	најчесто	од	бетон,	а	се	
користат	и	други	материјали:	метал,	тули,	полимери	и	други	материјали.

	 Во	 суштина,	 при	 биохемискиот	 процес	 во	 дигесторот	 се	
одвиваат	два	процеса:	термофилна	и	мезофилна	дигестија.	

	 Анаеробната	дигестија	се	смета	за	многу	важна	технологија	за	
третман	на	отпадот	и	добивање	енергија,	а	има	значаен	потенцијал	
во	 индустриските	 создавачи	 на	 органски	 отпад,	 во	 производството	
на	храна,	пооа	во	текстилната	индустрија,	индустријата	за	хартија,	во	
фармацевтската	индустрија	и	слично.

	 Најголеми	 производители	 на	 суровина	 за	 Инсталации	
за	 производство	 на	 биогас	 се:	 животинските	 фарми,	 кланиците,	
рестораните,	 болниците	 и	 сите	 други	 субјекти	 кои	 продуцираат	
органски	отпад.	

	 Одгледувањето	растенија	за	добивање	поголема	биомаса	набрзо	
ќе	 стане	 баран	 бизнис,	 ќе	 заживее	 земјоделството,	 обработливото	
земјиште	ќе	биде	заштитено,	водотеците	ќе	бидат	сочувани.

	 Растенијата	со	голема	содржина	на	скроб	и	маслени	материи	
се	потенцијален	извор	за	биомаса,	а	посебно	се	испитуваат	генетички	
модифицирани	 дрвенасти	 растенија	 и	 одгледување	 брзорастечки	
специјални	видови	врби	и	тополи.

	 Во	комуналниот	отпад,	главно,	доминираат	отпадни	материјали	
кои	може	да	се	користат	во	енергетски	цели.	

	 Животинскиот	отпад	се	создава	и	во	кланиците,	во	објектите	за	
преработка	на	месо,	риба,	јајца,	млеко,	во	ладилниците,	складиштата,		
пазарите,	 во	 продавниците	 за	 месо,	 рибарниците,	 	 угостителството,	
во	објектите	 за	 гоење	и	 држење	животни,	 и	насекаде	 каде	 се	 држат	
животни,	и	се	одгледуваат	и	се	произведуваат	производи	од	животинско	
потекло.

	 Овие	 видови	 отпад	 претставуваат	 огромни	 количества	 на	
суровина	 за	 Инсталацијата	 за	 анаеробна	 ферментација	 и	 добивање	
биогас	како	енергенс	и	компост	како	квалитетно	ѓубриво.
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КАКО РАБОТИ ФАБРИКА ЗА 
БИОГАС?
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	 Метанот,	како	биогас,	добиен	преку	анаеробната	ферментација	
хемиски	 е	 еднаков	 на	 природниот	 земен	 гас	 добиен	 од	 фосилните	
горива,	 и	 претставува	 енергенс	 со	 високи	 квалитети	 и	 енергетска	
вредност.

	 Во	 основа,	 како	 енергенс	 може	 да	 се	 користи	 добивање	 на	
електрична	енергија,	добивање	топлинска	енергија	и	како	гориво	за	
моторните	возила.

ПОТЕНЦИЈАЛНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И 
КОРИСНИЦИ НА БИОГАСОТ Државата,	која	има	обврска	за	откуп	на	произведена	

електрична	енергија,	особено	од		обновливи	извори	на	
енергија,	како	и	откуп	на	произведен	гас
Снабдувачите	и	дистрибутерите	на	електрична	енергија
Индивидуални	корисници	на	електрична	енергија	и	топлинска	
енергија
Стопански	субјекти,	не	стопанство,	јавен	сектор,	приватни	
бизниси,	домаќинства
Транспортните	средства,	сите	видови	возила
Гасификационите	мрежи	во	градовите	и	населените	места

Потенцијални	корисници	на	метанот,	произведен	во	
инсталација	за	производство	на	биогас,	можат	да	бидат:
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Индивидуални	инвеститори
Јавни	претпријатија
Комунални	претпријатија
Наменски	претпријатија	за	гасификација
Фарми	за	стока	и	живина
Оранжерии
Правни	и	физички	лица	што	стопанисуваат	со	депонии	за	
комунален	и	индустриски	отпад
Правни	и	физички	лица	што	стопанисуваат	со	канализациона	
мрежа	и	пречистителни	станици	за	отпадните	води
Стопански	субјекти,	особено	создавачи	на	биоразградлив	
отпад
Општините,	населените	места,	месните	заедници

Потенцијални	производители	на	метанот	што	ќе	се	
произведува	во	инсталација	за	производство	на	биогас	
можат	да	бидат:



	 Потенцијален	придонес	на	анаеробната	дигестија	претставува	
можноста	за	намалување	на	антропогените	емисии	на	 гасови	кои	 ја	
загадуваат	атмосферата	и	предизвикуваат	ефект	на	стаклена	бавча.

	 Технологијата	на	анаеробна	дигестија	ги	намалува	несаканите	
и	неконтролираните	емисии	на	метан	од	депониите	со	искористување	
на	 енергетскиот	 потенцијал	 на	 метанот,	 а	 со	 тоа	 се	 редуцира	 и	
волуменот	на	отпадот	кој	се	носи	на	депониите.

	 Анаеробната	дигестија	комбинира	неколку	предности	во	поглед	
на	заштитата	на	животната	средина:	како	технологија	може	да	се	смета	
за	СО2	неутрална	затоа	што	нема	емисија	на	СО2	во	атмосферата.

	 Во	 текот	 на	 процесот,	 во	ферментаторот	 се	 уништуваат	 дури	
99%	од	патогените	бактерии,	а	истовремено	се	елиминираат	големиот	
број	инсекти	кои,	обично	го	следат	отпадот.

	 Супстанциите	 кои	 кај	 нетретираниот	 отпад	 доведуваат	 до	
непријатни	мириси,	како	што	се	масните	киселини,	феноли,	деривати	
на	феноли,	во	Инсталацијата	за	производство	на	биогас	се	разградуваат	
и	емисијата	на	непријатни	миризби	се	намалува	за	90%.

	 Најголемото	 еколошко	 значење	 е	 тоа	 што	 со	 процесите	
на	 анаеробната	 ферментација	 се	 спречуваат	 огромни	 количества	
метан	 кои	 се	 продуцираат	 од	 депонираниот	 отпад	 на	 депониите	 и	
распаѓањето	на	биоразградливиот	отпад	во	природата,	да	се	емитираат	
во	атмосферата	и	да	ја	разградуваат	озонската	обвивка,	зашто	метанот	
се	зафаќа,	се	складира	и	се	користи	како	енергенс.

	 Метанот	 во	 глобалното	 затоплување	 учествува	 со	 10%,	 при	
што	 со	 неговото	 искористување	 како	 енергенс	 се	 придонесува	 за	
намалување	на	овој	процент.

	 Разликата	од	загадувањето	на	животната	средина	и	природата	
преку	 овој	 обновлив	 извор	 на	 енергија	 и	 класичните	 извори	 на 

ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ енергија	се	согледува	преку	следниов	пример:	

	 Термоелектрана	 со	 сила	 од	 1.000	 MW,	 за	 една	 година	 ќе	
потроши	 околу	 2,5	милиони	 тони	 јаглен,	 а	 ќе	 произведе	 8	милиони	
тони	јаглендиоксид,	40	милиони	тони	сулфурдиоксид,	6	милиони	тони	
прав,	0,5	милиони	тони	„летечка“	пепел.

	 Секоја	 година,	на	секој	хектар	во	круг	со	полупречник	од	100	
km	 околу	 термоелектраната,	 паѓа	 по	 326	 kg	 сулфурна	 киселина,	 а	
само	 30	 kg	 сулфурна	 киселина	 на	 еден	 хектар	 годишно	 доведува	 до	
еколошка	катастрофа,	така	што	во	круг	со	полупречник	од	100	km	околу	
термоелектраната,	истовремено	се	случуваат	11	еколошки	катастрофи.

	 При	согорувањето	на	1	тон	јаглен	се	ослободува	околу	2,5	-	3,3	
тони	СО2	и	други	загадувачи	на	воздухот:	азот,	јагленмоноксид,	сулфур	
диоксид,	прашина.

	 Со	 оглед	 на	 тоа	 дека	 резервите	 на	 јаглен	 (во	 случајов)	 се	
ограничени,	а	загадувањата	на	животната	средина	се	големи,	во	сите	
поразвиени	земји	во	 светот	 со	 години	наназад	 се	обрнува	 сериозно	
внимание	 на	 производството	 на	 енергија	 од	 обновливи	 извори:	
енергијата	 на	 сонцето,	 ветерот,	 геотермалните	 води,	 биомасите,	 и	
слично.

	 Биогоривата	 помагаат	 во	 борбата	 против	 глобалното	
затоплување	 затоа	 што	 даваат	 помал	 ефект	 на	 стаклена	 бавча	 и	
емитираат	помалку	јаглендиоксид	од	фосилните	горива.	Намалени	се	
и	количествата	 токсични	материи	како	што	е	азотоксидот	кој	влијае	
на	 зголемувањето	 на	 заболувањата	 на	 дишните	 органи,	 особено	 во	
градовите.

	 Процесот	за	добивање	метан	СО2	е	неутрален,	бидејќи	јаглен	
диоксидот	произведен	за	време	на	користењето	на	биогасот,	претходно	
е	апсорбиран	од	атмосферата	од	 страна	на	растенијата	и	плодовите	
за	 време	 на	 процесот	 на	 фотосинтеза,	 поради	што	 не	 постои	 друго	
добивање	на	Јаглен	диоксидот	во	атмосферата	како	што	тоа		се	случува	
при	согорувањето	на	фосилните	горива.
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	 Според	 информациите	 од	 ЈКП	 „Комуналец“	 -	 Прилеп,	
површината	 што	 ја	 зафаќа	 денешната	 депонија	 Алинци	 изнесува	
35.000	m2	земјиште,	од	која	искористен	дел	се	25.000	m2.

	 Од	нејзиното	формирање,	па	до	денес	на	депонијата	одложена	
е	количина	од	700.000	m3	отпад,	односно	67.200	тони	биоразградлив	
отпад.

	 Веќе	 испорачаната	 линија	 за	 селектирање	 на	 комуналниот	
цврст	 отпад	 своевидно	 претставува	 голем	 допринос,	 првенствено	
за	 санирање	 на	 состојбите	 со	 загадувањето	 на	 животната	 средина,	
исполнување	на	обврските	од	законските	прописи,	дека	отпадот	прво	
треба	да	се	селектира	и	да	се	искористат	негови	вредни	негови	состојки,	
а	нормално	од	целокупната	постапка	за	селектирање,	произлегува	и	
соодветен	бенефит.	

	 Планираната	 следна	 фаза	 за	 постапка	 со	 остатокот	 од	
селектираниот	 отпад,	 секако	 дека	 претставува	 уште	 една	 активност	
за	понатамошно	постапување	со	отпадот	што	е,	исто	така,	од	голема	
корист.

	 Предлогот	 за	 изградба	 на	 инсталација	 за	 производство	 на	
биогас,	 со	 искористување	 на	 веќе	 селектираниот	 отпад,	 кој	 главно,	
е	 биоразградлив,	 претставува	 само	 една	 варијанта	 на	 активностите	
што	може	да	ги	презема	Комуналното	претпријатие	за	понатамошно	
искористување	на	отпадот.

	 Со	 информациите	 дадени	 во	 овој	 материјал,	 може	 да	 се	
направат	споредбени	податоци	за	погодноста	од	ваквата	инсталација,	
во	однос	на	компостирањето	на	селектираниот	отпад.

ДЕПОНИЈА ЗА ЦВРСТ ОТПАД

	 Во	 полн	 ек	 се	 активностите	 за	 изградба	 на	 	 пречистителна	
станица	за	отпадните	комунални	води	во	Прилеп,	која	претставуваат	
значаен	капитален	проект	за	општината.

	 Технолошките	 податоци	 од	 проектот	 укажуваат	 на	 тоа	 дека	
како	нуспроизвод	по	ферментацијата	на	отпадните	комунални	води,	
претставува	 наталожениот	 мил,	 кој	 понатаму	 треба	 да	 се	 третира	
и	 искористува	 бидејќи	 не	 може	 постојано	 да	 се	 таложи	 и	 останува	
на	 локацијата	 од	 пречистителната	 станица	 од	 едноставни	 причини	
бидејќи	најмногу	ќе	ја	загадува	животната	средина.

	 Со	 Студијата	 за	 оцена	 на	 влијанијата	 врз	 животната	 средина	
од	 работата	 на	 пречистителната	 станица,	 една	 од	 варијантите	 е,	 со	
отпадниот	 мил	 од	 ферментацијата	 на	 отпадните	 комунални	 води,	
понатаму	да	се	постапува	со	анаеробна	дигестија.

	 Тоа	 претставува	 своевиден	 директен	 предлог	 за	 изградба	 на	
инсталација	за	производство	на	биогас.

	 Отпадниот	 мил	 од	 пречистителната	 станица	 и	 остатокот	 од	
селекцијата	 на	 комуналниот	 цврст	 отпад,	 е	 добра	 комбинација	 за	
изградба	на	Инсталација	за	производство	на	биогас	со	солиден	среден	
капацитет.	

	 Значајни	количества	отпаден	мил	ќе	се	создаваат	ако	доследно	
се	спроведуваат	законите	од	сферата	на	животната	средина,	односно	
обврската	 дека	 секоја	 отпадна	 вода	 што	 се	 создава	 од	 стопанските	
и	 другите	 субјекти	 од	 бизнисот	 (буквално	 се	 исклучени	 само	
домаќинствата),	пред	да	се	испушта	во	реципиентот,	претходно	треба	
да	се	третира,	пречистува.

ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА 
ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
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	 Најавениот	 проект	 за	 гасификација	 на	 Прилеп,	 како	 еден	 од	
најголемите	инфраструктурни	проекти,	 со	 користење	 земен	 гас	 како	
енергенс,	во	голема	мера	ги	поттикнува	иницијативите	за	реституција	
и	замена	на	фосилните	горива	со	алтернативно	гориво	од	обновливи	
извори	на	енергија.

	 Такви	 иницијативи,	 пред	 сѐ,	 ќе	 се	 преземаат	 кај	 стопанските	
субјекти	кои	имаат	потреба	од	процесна	енергија,	како	и	од	топлинска	
енергија	 за	 грејната	 сезона,	 потоа	 кај	 јавните	 објекти	 и	 институции,	
образовните	 објекти	 (училишта,	 детски	 градинки),	 здравството,	
а	 најмногу	 кај	 домаќинствата	 кои	 живеат	 во	 колективни	 или	
индивидуални	објекти,	како	и	во	објектите	на	бизнисот,	занаетчиството,	
во	земјоделството,	односно	и	како	гориво	за	сите	возила.

	 Тоа,	од	друга	страна,	укажува	на	фактот	дека	секое	произведено	
количество	гас	е	добредојдено	за	системот	на	гасификацијата,	поради	
што	производството	на	биогас	во	инсталацијата,	преку	рециклирање	
на	биоразградлив	отпад,	ќе	биде	од	тројна		корист,	ќе	се	добива	гас	за	
потребите	на	градот,	ќе	се	намалува	увозот	на	земен	гас	и	драстично	
ќе	се	намалува	создадениот	отпад.

ГАСИФИКАЦИЈА НА ПРИЛЕП
	 Сѐ	 позачестени	 се	 податоците	 дека	 биогасот	 како	 метан,	 со	
оглед	на	неговите	квалитети,	е	значаен	енергенс	за	користење	во	сите	
видови	возила.	

	 Со	оглед	на	тоа	што	фосилните	горива	се	црпат	и	се	со	ограничен	
век	на	експлоатација,	биогасот	како	неограничен	ресурс,	претставува	
гориво	на	иднината.

	 Компаниите	за	возила	веќе	произведуваат	возила	на	метан,	а	
голем	дел	од	постојните	возила	се	преадаптираат	за	работа	на	метан.	
Во	Македонија	веќе	на	некои	од	бензинските	пумпи,	се	дотура	метан	
во	возилата,	а	се	врши	и	нивна	преадаптација.

	 Тоа	 ни	 дава	 за	 право	 да	 нагласиме	 дека	 Инсталацијата	 за	
производство	на	биогас,	нуди	изградба	на	наменски	биогас	пумпи,	кои	
не	бараат	голем	простор	и	може	да	се	изградат	во	населени	и	надвор	
од	населени	места.

БИОГАС ПУМПИ
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	 Сопственото	производство	на	метан,	како	и	најавената	можност	
за	негово	користење,	нуди	организирање	на	сервис	за	инсталирање	и	
одржување,	кој	би	ги	вршел	следниве	работи:

	 Инсталирање	 опрема	 во	 возилата	 за	 преадаптација	 за	
користење	 метан	 како	 гориво,	 и	 одржување	 на	 возилата.	 Опремата	
би	 се	 набавувала	 од	 познат	 производител	 и	 би	 ги	 опфатила	 сите	
видови	на	возила,	лесни	коли,	 камиони,	автобуси,	особено	возилата	
на	автотранспортните	претпријатија.	Возилата	ќе	танкираат	метан	од	
биогас	пумпа.

	 Инсталирање	опрема	за	преадаптација,	изградба	и	одржување	
на	 постројки-котларници	 за	 производство	 на	 топлинска	 енергија	 во	
грејната	сезона	за	фирмите	и	другите	видови	корисници,	обезбедување	
садови	за	складирање	на	метанот,	сервисирање	и	дотур	на	метан.	

	 Инсталирање	опрема	за	преадаптација,	изградба	и	одржување	
на	 индивидуални	 системи	 за	 производство	 на	 топлинска	 енергија	
во	 грејната	 сезона	 за	 индивидуални	 станбени,	 деловни	 и	 други	
слични	корисници,	обезбедување	садови	за	складирање	на	метанот,	
сервисирање	и	дотур	на	метан.

	 Инсталирање	опрема,	преадаптација	и	одржување	постројки	-	
агрегати	за	производство	на	електрична	енергија	на	енергенс	метан,	
за	 сите	 видови	 корисници,	 со	 обезбедување	 садови	 за	 складирање	
метан,	сервисирање	и	дотур	на	метан.

СЕРВИС ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ИНСТАЛИРАЊЕ И 
ОДРЖУВАЊЕ

	 Инсталирање	 опрема,	 преадаптација	 и	 одржување	 биогас	
пумпи	 по	 постојните	 бензински	 станици	 или	 во	 специјализирани	
наменски	самостојни	пумпи,	со	обезбедување	садови	за	складирање	
метан,	сервисирање	и	дотур	метан.

	 Дотур	 на	 самостојна	 произведена	 електрична	 енергија	 во	
електроенергетските	системи	на	државава.

	 Дотур	 на	 самостојно	 произведена	 енергија	 во	 поединечни	
електроенергетски	 инсталации	 на	 корисниците	 на	 електрична	
енергија.

	 Дотур	 на	 метан	 во	 гасификацискиот	 систем	 на	 градовите	 и	
населбите.
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	 Тргнувајќи	од	фактот	дека	енергијата	секогаш	ќе	биде	потреба,	
тешко	 дека	 некогаш	 ќе	 ја	 има	 во	 доволни	 количества.	 Секој	 вид	
произведена	енергија	ќе	биде	добредојдена,	ќе	биде	искористена	и	ќе	
има	своја	цена.

	 Бенефитот	ќе	зависи	од	повеќе	фактори:

	 Добар	дел	од	суровината	-	депонираниот	комунален	отпад	веќе	
е	обезбедена	суровина,	со	тоа	што	претходно	треба	да	се	селектира.

	 Новосоздадениот	комунален	отпад	веќе	се	собира,	се	селектира,	
и	останува	речиси	чиста	суровина	за	Инсталацијата.

	 Отпадот	од	агрокомплексот	што	ќе	се	создаде	на	земјоделските	
површини,	ќе	треба	да	се	собере,	да	се	транспортира	и	да	му	се	изврши	
преттретман	-	ситнење.

	 Отпадот	од	шумскиот	комплекс	што	ќе	се	создаде	на	шумското	
земјиште	и	во	преработувачките	капацитети,	ќе	треба	да	се	собере	и	
да	му	се	изврши	преттретман.

	 Отпадот	од	инсенерацијата	создаден	кај	одделни	субјекти,	ќе	се	
подигнува	и	ќе	се	транспортира,	а	за	тоа	ќе	се	наплаќа	од	создавачите.

	 Отпадот	од	фармите	за	добиток	и	живина	што	ќе	се	создаде	кај	
одделни	субјекти,	ќе	се	подигнува,	ќе	се	транспортира,	а	за	тоа	ќе	се	
наплаќа	од	создавачите.

	 Рециклираниот	отпаден	канализациски	мил	што	ќе	се	создава	
на	 Пречистителната	 станица	 за	 отпадни	 води,	 ќе	 се	 собере,	 ќе	 се	
транспортира	и	ќе	се	дотура	во	Инсталацијата.

	 Отпадните	 фекални	 води	 од	 септичките	 јами	 и	 таложниците	
што	 ќе	 се	 создадат	 кај	 одделни	 субјекти	 (стопански,	 домаќинства,	
канализациона	 отпадна	 вода	 од	 населените	 места	 кои	 немаат	
пречистителна	станица	и	други),	ќе	се	соберат,	ќе	се	транспортираат,	а	
за	тоа	ќе	се	наплаќа	од	создавачите.

БЕНЕФИТ 	 Ферментираниот	остаток	-	биогноиво	ќе	помине	низ	преса,	ќе	
се	пакува	и	ќе	се	продава	како	компост	за	земјоделските	површини,	
парковите,	 оранжериите,	 цвеќарниците,	 домаќинствата	 и	 на	 други	
корисници.

	 Ферментираниот	течен	остаток	ќе	се	пакува,	или	со	цистерни	
ќе	се	продава	како	ѓубриво	за	земјоделските	површини.

	 Инсталацијата	ќе	овозможи	бројни	вработувања	почнувајќи	од	
директните	вработувања	во	неа,	потоа	во	сервисот,	производители	на	
биомаса,	собирачи	на	биоразградлив	отпад	и	други.

	 Предности	и	можности	за	социоекономски	бенефит	за	граѓаните	
и	општината	од	Инсталацијата	за	производство	на	биогас:

	 Снабдување	 со	 алтернативно	 гориво	 на	 институциите	 од	
областа	 на	 образованието,	 здравството	 и	 социјалните	 установи,	 па	
дури	и	снабдување	со	гориво	на	идната	топлификација	и	гасификација	
на	градов.	

	 Намалени	сметки	за	кревање	на	отпадот,	уличното	осветление,	
греењето,	 користење	 на	 јавниот	 превоз	 и	 слично	 за	 граѓаните,	
фармите,	за	стопанските	субјекти	и	за	земјоделците.

	 Зголемена	енергетска	независност.

	 Намалување,	 редуцирање,	 па	 дури	 и	 целосно	 отстранување	
на	 отпадот	 на	 депонијата	 „Алинци“,	 како	 и	 од	 дивите	 депонии	 во	
општинава	и	во	регионот.
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СВЕТСКИ ИСКУСТВА

ОСЛО: ГОРИВОТО ЗА АВТОБУСИТЕ Е МЕТАН ДОБИЕН 
ОД ПРЕРАБОТКАТА НА МИЛОТ ОД КАНАЛИЗАЦИОНИТЕ 
КОЛЕКТОРИ НИЗ КОИ ПРОТЕКУВААТ ФЕКАЛИИТЕ ОД 
250.000 ГРАЃАНИ

	 Со	 одењето	 во	 тоалет,	 еден	 жител	 годишно	 произведува	
еквивалентно	количество	од		околу	8	литри	дизел-гориво,	кое,	можеби	
изгледа	малку,	но	заедно	од	сите	граѓани	на	Осло	се	обезбедува	гориво	
кое	 го	 употребуваат	 80	 автобуси,	 од	 кои	 секој	 би	 поминал	 по	 околу	
100.000	km	годишно.

	 Проектот	опфаќа	 уште	еден	колектор	од	 канализацијата,	 а	 се	
користи	и	кујнскиот	отпад.		Вака	произведениот	метан	го	користат	од	
350	до	400	автобуси	во	градскиот	сообраќај.

	 Предностите	 на	 овој	 проект	 се	 во	 тоа	 што:	 нема	 пораст	 на	
испуштање	јаглендиоксид,	горивото	воопшто	не	загадува,	автобусите	
се	помалку	бучни	-	бучавата	се	намалува	за	92%,	енергијата	е	обновлива	
во	 недоглед,	 испуштањето	 на	 азотдиоксид	 се	 намалува	 за	 78%,	 а	
испуштањето	честички	прав	се	намалува	за	98%,	за	производство	на	
метанот	не	 се	 троши	храна	потребна	за	човекот,	не	 се	продуцираат	
никакви	мириси.

 

	 Гратчето	 Инчики	 (Р.	 Латвија)	 кое	 има	 околу	 7.000	 жители	
дневно	генерира	околу	5	тони	комунален	цврст	отпад,	кој	претходно	се	
носеше	на	депонија,	инсталира	постројка	за	производство	на	биогас	во	
близина	на	депонијата,	при	што	се	користи	стариот	депониран	отпад	и	
дневно	создадениот	отпад.

	 Во	 градот	 има	 фабрика	 за	 производство	 на	 месо	 и	 коскено	
брашно	 од	 кои	 отпадоците	 не	 се	 користат	 за	 добиточна	 храна	
(заштита	од	луди	крави),	туку,	од	овој	отпад	од	околу	10	тони	на	ден	
заедно	 со	 5	 тони	дневен	 комунален	отпад	и	 5	 тони	веќе	 депониран	
отпад,	постројката	за	биогас	генерира	метан	за	производство	на	околу	
900	киловати	електрична	енергија	на	час	која	најмногу	се	продава	на	
системот	за	електроснабдување,	а	топлинската	енергија	од	турбината	
се	 користи	 за	 затоплување	 на	 домовите,	 работните	 простории	 или	
оранжериите.

	 Во	Шведска	со	преработка	на	канализациониот	отпад	се	добива	
биогориво	 кое	 е	 приклучено	 на	 гасоводната	 мрежа,	 биогоривото	
што	се	добива	е	поевтино	од	бензините	и	дизел-горивата	и	е	добра	
алтернативе	за	нив.

	 Анализите	 покажале	 дека	 просечен	 човек	 секоја	 година	
низ	 клозетската	 школка	 испушта	 доволно	 биогорива	 за	 120	 km	
возење.	

	 По	добивањето	на	метанот	тој	се	прочистува	и	е	приклучен	на	
гасоводната	мрежа,	од	каде	оди	до	пумпна	постројка,	така	што	метанот	
е	подготвен	за	испорачување	на	корисниците.

ГРАДЧЕТО ИНЧИКИ ГО ПРЕРАБОТУВА ЦЕЛИОТ 
КОМУНАЛЕН И ИНДУСТРИСКИ ОТПАД И ПРОДАВА 
ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

ШВЕЃАНИТЕ ПРАВАТ БИОГОРИВО ОД ОТПАДОТ ОД 
КАНАЛИЗАЦИЈАТА
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	 Производството	на	енергија	од	обновливи	извори	е	развиено	
во	значителна	стопанска	гранка	во	која	директно	или	индиректно	се	
вработени	околу	120.000	работници.

	 Само	1%	од	отпадот	се	исфрла	на	депонии,	а	другите	количини	
исто	така	се	искористуваат.	Со	организирано	собирање	и	рециклирање	
на	отпадот,	користа	е	многуструка.

МОТОРЦИКЛИ СЕ ДВИЖАТ НА ИЗМЕТ

ВО ГЕРМАНИЈА, САМО ЗА ПЕРИОД ОД 10 ГОДИНИ, БРОЈОТ 
НА БИОГАСНИ ПОСТРОЈКИ Е ЗГОЛЕМЕН ОД 300 НА 
ПОВЕЌЕ ОД 5.000

	 Додека	 ги	отстранува	загадувањата	во	екоциклусот	безбедно,	
„Од	 отпад	 до	 енергија“	 НЕ	 емитува	 метан	 како	 што	 тоа	 го	 прават	
депониите.	„Од	отпад	до	енергија“	 ја	обновува	енергијата,	и	затоа	ги	
неутрализира	емисиите	на	оранжериски	гасови.

	 Отпадот	 е	 третиран	 на	 високи	 температури	 и	 со	 специјален	
третман	 на	 чистење	 со	 течен	 гас,	 емисијата	 на	 диоксини	 повеќе	 не	
претставува	проблем.	Ова	 е	 потврдено	 во	 2005	 год.	 од	 Германското	
министерство	за	екологија	кое	го	водеше	господинот	Тритин	(член	на	
Германската	зелена	партија).

МИТ НАСПРОТИ РЕАЛНОСТ

	 Европските	држави	имаат	највисока	стапка	на	рециклирање	и	
се	водечки	земји	во	светот,	кои	го	применуваат	процесот	„Од	отпад	до	
енергија“.	Докажаа	со	факти	дека	„Од	отпад	до	енергија“	е	есенцијален	
дел	на	процесот	за	менаџирање	со	отпадот.

„ОД ОТПАД ДО ЕНЕРГИЈА“ ГО ПОПРЕЧУВА 
РЕЦИКЛИРАЊЕТО

„ОД ОТПАД ДО ЕНЕРГИЈА“ НЕ Е ДОБАР ЗА ДЕПОНИИТЕ

„ОД ОТПАД ДО ЕНЕРГИЈА“ = ДИОСКИНИ
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	 Јапонската	 компанија	 ТОТО	 произведува	 мотоцикли	 кои	 се	
движат	на	биогас	добиен	од	измет,	со	погон	од	агрегат	од	250	кубни	
сантиметри.

VOLKSWAGEN BEETLE ВОЗИ НА ЧОВЕЧКИ ИЗМЕТ

	 Компанијата	 Ген	 Еко	 адаптира	 возила	 Volkswagen	 Beetle	 на	
метан	 добиен	 од	 човечки	 измет	 и	 може	 да	 помине	 16.000	 km	 со	
суровината	собрана	од	70	домови,	а	со	еден	метар	кубен	метан	може	
да	се	поминат	8,5	km	пат.



	 Постојат	 можности	 за	 различни	 форми	 на	 организација	 на	
работата,	односно	носител	на	дејностите	и	активностите	за	реализација	
и	работа	на	инсталацијата	за	производство	на	биогас.

	 Наш	предлог	е:

:

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА

 Да се формира посебен субјект, Јавно претпријатие 
за производство на енергија и топлификација, при што 
логиката се гледа во расположливите количества на 
биомаса, обезбедената линија за селектирање на отпад и 
претстојната гасификација на Прилеп, што истовремено 
во овој момент би ги позабрзало работите и на самата 
гасификација.

ЗОШТО Е НЕОПХОДНО 
ПРАВИЛНО ПОСТАПУВАЊЕ СО 
ОТПАДОТ?
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Поради	 наголемените	 количества	 неповратна	 амбалажа,	 како	 и	
повисокиот	 стандард	 и	 промените	 во	 навиките,	 количествата	 на	
отпадот	постојано	е	во	пораст.

	 Само	да	се	собере	и	да	се	отстрани	целокупниот	отпад	што	ќе	
се	создаде,	не	претставува	долгорочно	решение.	На	таков	начин	ќе	ни	
требаат	нови	површини	за	депонии.

	 Со	одвојувањето,	односно	селектирањето	на	отпадот,	можеме	
битно	да	ги	намалиме	неговите	количества,	можеме	да	искористиме	
многу	 вредни	 и	 корисни	 состојки	 од	 него	 кои	 досега	 неповратно	
завршуваат	 на	 депониите,	 а	 со	 тоа	 ќе	 им	 оставиме	 повеќе	 животен	
простор	 на	 идните	 генерации	 и	 ќе	 направиме	 конкретен	 чекор	 за	
здрава	и	почиста	животна	средина.	

	 Меѓутоа,	само	со	отстранувањето	на	отпадот,	не	можеме	да	го	
решиме	проблемот	со	него.	Потребно	е	да	се	работи	на	селектирање	на	
корисните	состојки	од	отпадот	уште	од	куќниот	праг	и	искористување	
на	селектираниот	отпад.

	 Со	 одвоеното	 постапување	 со	 отпадот	 ќе	 ги	 намалиме	
количествата	 отпад	 кој	 се	 носи	 на	 депонијата,	 а	 истовремено	 ќе	 го	
намалиме	и	просторот	од	депонијата	и	ќе	оставиме	поубава	околина	и	
повеќе	животен	простор	за	идните	генерации.

	 Се	прашувате,	зошто	се	инсистира	на	правилно	постапување	со	
отпадот?



	 Знаете	ли	дека	дури	80%	од	производите,	 ги	 користиме	 само	
еднаш	 и	 потоа	 ги	 фрламе.	 На	 тој	 начин	 ги	 фрламе	 своите	 пари,	
исфрламе	 вредни	 и	 тешко	 надоместливи	 ресурси,	 а	 истовремено	 го	
намалуваме	квалитетот	на	сопствениот	живот.

	 Создавањето	на	отпадот,	тешко	ќе	можеме	да	го	спречиме,	но,	
ако	 со	 него	 правилно	постапуваме,	можеме	 да	 имаме	низа	 корисни	
нешта.

	 Пробајте	 да	 го	 намалите	 количеството	 отпад	 во	 Вашето	
домаќинство,	 на	 работното	 место,	 размислете	 за	 работите	 кои	 ги	
купувате,	користете	производи	кои	може	да	се	рециклираат,	пробајте	
да	ја	намалите	амбалажата	или	користете	повратна	амбалажа.

	 Пред	исфрлањето	на	отпадот,	размислете	дали	може	делови	од	
него	повратно	да	се	употребуваат.	

	 Имено,	за	производство	на	1	тон	хартија,	треба	да	се	пресечат	
две	стебла,	да	се	потрошат	240	m3	вода	и	7.700	киловати	електрична	
енергија.

	 Со	користењето	на	еден	тон	отпадна	хартија	за	произвоство	на	
исто	количество	на	нова	хартија:

	 Запомнете,	 селектирањето	 на	 отпадот	 започнува	 во	 Вашиот	
дом,	на	работното	место,	во	училиштето…

41 42

	 Проектот	 „Подобрување на управувањето со отпад во 
Прилеп”, поддржан	 од	 Проектот	 на	 УСАИД	 за	 граѓанско	 општество,	
а	 во	 реализација	 на	 Здружението	 Центар	 за	 стратегии	 и	 развој	
ПАКТИС	 -	 Прилеп,	 има	 цел:	 следење	 на	 процесот	 со	 постапување	 и	
собирање	 на	 отпадот	 на	 градската	 депонија,	 како	 и	 справување	 со	
проблемот	 на	 дивите	 депонии	 во	 општина	 Прилеп.	 Истовремено,	
едукација	 на	 граѓаните	 за	 штетите	 за	 општото	 здравје	 и	 животната	
средина	од	неправилното	постапување	со	отпадот,	како	и	осознавање	
на	 социоекономските	 придобивки	 за	 граѓаните	 и	 општината	 од	
профитабилните	форми	на	управувањето	и	постапувањето	со	отпадот.	

	 Во	 рамките	 на	 проектот	 се	 слушна	 гласот	 на	 многу	 стручни	
лица,	ентузијасти,	но	и	на	многу	граѓани,	кој	ќе	допре	до	надлежните	
органи	и	институции.	Од	заедничката	и	професионална	соработка	на	
сите	засегнати	страни,	произлезе	и	оваа	анализа.	

	 Наша	оценка	е	дека	најголема	корист	од	оваа	анализа	ќе	имаат	
граѓаните,	 потоа	 социјалните,	 образовните,	 здравствените	 установи,	
стопанските	 субјекти,	 како	 и	 многу	 други,	 пред	 сѐ	 поради	 спектарот	
на	предностите	кои	се	промовираат	и	широкиот	опфат	на	социјална	
корист	од	нив.

	 Крајно,	најголемата	придобивка	од	реализацијата	на	проектот	
ќе	биде	нашиот	заеднички,	мал,	но,	многу	важен	придонес	во	заштитата	
и	 зачувувањето	на	животната	 средина,	природата,	 како	и	животот	и	
здравјето	на	луѓето.

 

Заштедуваме 3,5 m3 дрво
Загадувањето на водите го намалуваме за 15 пати
Потрошувачката на вода ја намалуваме за 5 пати
Потрошувачката на енергија ја намалуваме за 2 пати

ЗА ПРОЕКТОТ



Здружение Центар за стратегии
и развој ПАКТИС Прилеп

Адреса:
 ул. „Трајко Сандански“ А2-1

7500 Прилеп
 

www.pactismk.com
info@pactismk.com

csd.pactis@gmail.com


