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Uprava za za{tita na `ivotnata sredina 

Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe 

Skopje 

 
 
 
 
 
 

Predmet: Dostavuvawe na izvestuvawe za namerata za izveduvawe na 
proekt i barawe za opredeluvawe na obemot na ocenata na 
vlijanieto na proektot vrz `ivotnata sredina 

 
 
 
Po~ituvani 
 
So zadovolstvo Ve informiram deka op{tinata Mavrovo - Rostu{e planira da 
zapo~ne so implementacija na Proektot “Vospostavuvawe na vremena 
instalacija za sanitarno deponirawe na komunalen otpad”. 
 
Проектот вклучува активности за планирање, проектирање и воспоставување на 
инсталација која ќе служи како времено решение за депонирање на комунален 
отпад за општината Маврово-Ростуше, до воспоставување на интегриран 
регионален систем за управување со комунален отпад за Северо-западниот 
плански регион, а согласно македонските стратешки и плански документи во овој 
сектор. Со започнување со оперативност на регионалниот систем, предметната 
времена депонија ќе биде затворена и рекултивирана, со можност за нејзино 
трансформирање во трансфер станица која ќе биде дел од интегрираната мрежа 
на регионалниот систем. 
 
Со реализацијата на овој проект ќе се овозможи управувањето со комуналниот 
отпад во предметното подрачје да биде на санитарен и еколошки прифатлив 
начин. Со ова ќе бидат обезбедени услови за современо справување со 
комуналниот отпад, што пак ќе придонесе кон унапредување на еколошките 
услови во НП Маврово и елиминирање на големиот број не-легални и не-
санитарни депонии и ѓубришта. 
 



Za potrebite na proektot i vo sorabotka so Ambasadata na Italija / 
Cooperazione Italiana, vo tek e izgotvuvawe na plansko-proektna dokumentacija, 
soglasno barawata vgradeni vo doma{nata i me|unarodnata regulativa za ovoj 
vid na instalacii. 
 
Soglasno ~lenot 80 od Zakonot za `ivotnata sredina i relevantnata 
sekundarna regulativa, Vi dostavuvame izvestuvawe za namerata za 
sproveduvawe na proektot, vklu~uvaj}i popolnet pregled so koj se utvrduva 
potrebata od ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina. 
 
Dopolnitelno, vo soglasnost so ~lenovite 81 i 82 od Zakonot za `ivotnata 
sredina, so ovoj dopis barame Va{ata institucija da go opredeli obemot na 
ocenata na vlijanieto na proektot vrz `ivotnata sredina. 
 
 
 
So po~it, 
 
Mukrem Mehmedi 


