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АПСТРАКТ
Функционирањето на општеството и човештвото воопшто, мобилноста,
посебно модерните услови во кои што живееме, треба несомнено да бидат
следени од ефикасни, ефективни и пред се одржливи модели применливи во
реално време. Еден таков логистички модел за управување со комунален отпад
(ЛМУКО) во Република Македонија (РМ) ќе биде разгледуван во оваа
докторска дисертација со конкретна можност за адаптибилност и брза употреба
на податоци, техники, технологии и пристапи на реален простор. Од тука
постапките на селектирање, собирање, транспортирање и депонирање на
комуналниот отпад ќе бидат системски разгледувани а понудените решенија
кои ќе произлезат со сите придобивки ќе можат да се препознаат низ можноста
корисниците на услуга на секое ниво да обезбедат потребно или барано ниво на
услуга изразено преку реална, применлива и адаптибилна логистичка стратегија
за управување со комуналниот отпад (ЛСУКО) како реална функција.
Организиран и ефикасен начин на собирање на комуналниот отпад (КО)
е приоритет за секоја општина. Затоа аспектите, концептите, задачите
функциите и нивоата како и пристапите како логистички параметри ќе бидат
добивка за секој модел, особено логистички. Императив на секоја општина е
добро испланирана постапка и шема по која би се одвивал процесот на
собирање на КО. Транспортните активности кои што произлегуваат од
собирањето на КО се доста сложени и имаат големо влијание врз квалитетот на
извршувањето на ова дејност. Од секоја модерна управа се бара формирање
оптимално организиран модел на собирање, транспорт и депонирање на КО
согласно потребите на граѓаните.
Со оглед дека до денес ова е релативно неистражувана тема сè појде со
очекувања за развивање на еден нов пристап во погледот на ова појава. Една од
водечките цели во текот на истражувањето беше да се истражи, претстави, и
постави концепциска потреба за воведување и развој на одржлив логистички
модел за управување со комуналниот отпад (УКО) во РМ што претставува
новина во пристапот и оптимирањето на комуналните активности. Додека
оправданоста од една ваква инвестиција значи едно повисоко ниво на
комунална услуга во РМ која е простор на 25 713 км² територија. Мерките и
решенијата кои би произлегле од ваквиот ЛМУКО во РМ во многу би
придонеле оваа активност да биде вистински сервис на граѓаните.
Единствено со примена на ваквиот логистички пристап во оваа област ќе
се оди кон еден позитивен тренд кон кој се движат големиот број на европски
држави, а воедно еколошкиот аспект ќе биде надополнет со ефикасен и
современо аспектиран сообраќајно транспортен систем кој со една добро
испланирана политика и стратегија ќе ги задоволи строгите закони и барања.
Така финансиските вложувања би биле оправдани во интерес на корисниците на
услуга преку примена на ЛСУКО. Во услови на поволни економско-политички
амбиентални услови, логистички модел би можел да резултира во успешна
долгорочна, пред сè ефектна политика и стратегија за квалитетно собирање,
транспортирање и депонирање на КО од еколошки, сообраќаен и кориснички
аспект. Додека применетите мерки и решенија за РМ надополнети со некои
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уникатности за други државотворни целини би биле поле на реализација на
конкрентниот ЛМУКО и во тие места како дел од државотворни целини.
Сите влијателни логистички показатели кои ќе бидат претставени во
докторската дисертација со своите позитивни страни дополнително ќе влијаат
во постигнување на уникатност воведување и развој на еден квалитетен пристап
кога станува збор за третманот на КО во РМ. Додека одржливиот ЛМУКО би
бил институционална рамка за имплементирање на секоја подобрена новина во
оваа област преку примена на оправдана и ефектна ЛСУКО.
Денес кога логистика е сé сообраќајот и транспортот посебно се
елементи кои се неизоставен дел од оваа наука. Таа наука денес го носи името
транспортна логистика и е нова научна дисциплина. Производ на ова
истражување после моделирањето и програмирањето на ЛМУКО, регионалниот
пристап на УКО и перформансите кои одат во насока на примена на ЛСУКО
одат во дефинирање на специјално поле на научна дисциплина наречено
комунална логистика. Адаптибилните елементи на ова истражување имаат за
цел да дадат сериозен придонес на комуналната логистика како иницијален
зародиш на УКО, сериозен придонес за полето на транспортна логистика како
нова научна дисциплина и несомнен научен и стручен чекор напред за
целокупната научна дисциплина „логистика”. Се ова во реално време на реален
простор и реална функција на секое ниво со примена на логистички параметри и
показатели за квалитетно и модерно управување со комуналниот отпад на
регионално ниво со посакувани излезни логистички елементи изразени како
сценарија со одреден број на алтернативи и можности како опција.
Клучни зборови:
Комунален отпад, Управување, Регион, Транспортна логистика,
Комунална логистика, Логистички модел, Логистичка стратегија
Кратенка
КО
УКО
РМ
ЕУ
ЛМ
ЛМУКО
ЛС
ЛСУКО

Главни кратенки во докторската дисертација:
Објаснување
– Комунален Отпад
– Управување со Комунален Отпад
– Република Македонија
– Европска Унија
– Логистички Модел
– Логистички Модел за Управување со Комуналниот Отпад
– Логистичка Стратегија
– Логистичка Стратегија за Управување со Комуналниот Отпад

Напомена: Останати кратенки нема, поимите кои се поврзани со поимот
логистички се дадени како дополнителен прилог на логистички кратенки и
ознаки во докторската дисертација како нејзин составен дел
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Doctoral Dissertation
LOGISTIC MODEL ABOUT STRATEGIC COMMUNAL WASTE MANAGEMENT AT THE
LEVEL OF REGIONS IN REPUBLIC OF MACEDONIA

ABSTRACT
The functioning of the society and the humanity in general, the mobility, especially
the modern conditions in which we are living, should without doubt be followed by
efficient, effective and first of all maintainable models applicable in real time. One of
that kind of logistical model, about management with communal waste in Republic of
Macedonia will be considered in this doctoral dissertation with concrete possibility
about adaptability and fast use of data, techniques, technologies and approaches in
real space. From that the procedures for selection, collection, transportation and
depositing of the communal waste should be systematically considered and the
offered solutions that will come out with all benefits could be recognized through the
possibility that the service users at every level could provide necessary or required
level of service expressed through real, applicable and adaptable logistical strategy
about management with the communal waste as a real function.
Organized and effective way of collecting of communal waste is priority for
each municipality. Therefore the aspects, the concepts, the tasks, the functions and the
levels and also the approaches as logistical parameters should be benefit for each
model, especially logistical model. Imperative of each municipality is a good planned
procedure and scheme by which the process of collecting of communal waste would
develop. The transportation activities that come out of collection of communal waste
are quite complex and have great influence on the quality of performance of this
activity. In each modern management forming of optimal organized model of
collection, transportation and depositing of the communal waste is required, in
accordance with the necessities of the citizens.
Having in mind that until today this is relatively not researched theme it
started with expectations for development of one new approach in respect of this
phenomenon. One of the guiding aims during the research was to research, represent,
and place a concept need of introduction and development of maintainable logistical
model about management with the communal waste in Republic of Macedonia which
represents innovation in the approach and optimization of the communal activities.
While the justification of one of this kind of investment means one higher level of
communal service in Republic of Macedonia that is area of 25 713 km2 territory. The
measures and the solutions that should come out of this kind of logistical model about
management with the communal waste in Republic of Macedonia greatly would
contribute this activity to be real service of the citizens.
Only with application of this kind of logistical approach in this field it will go
toward one positive trend toward which the great number of the European states are
moving, and at the same time the ecological aspect will be supplemented with
effective and with contemporary aspect traffic transportation system which with one
good planned politics and strategy will meet the strict laws and requirements. So the
financial investments would be justified in interest of the users of the service through
application of the logistical strategy for management with the communal waste. In
conditions of favorable economical- political ambient conditions, the logistical model
could result in successful long term, and first of all effective politics and strategy
about qualitative collection, transportation and depositing of the communal waste
from ecological, traffic and user’s aspect. While the applied measures and solutions
about Republic of Macedonia supplemented with some unique items about other state
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creating totalities would be a field of realization of the concrete logistical model about
management with the communal waste also in these places as part of the state creating
totalities.
All influential logistical indicators that would be represented in the doctoral
dissertation with their positive sides additionally will influence in attaining of
uniqueness, introduction and development of one qualitative approach when the
treatment of the communal waste in Republic of Macedonia is in question. While the
maintainable logistical model about management with the communal waste would be
the institutional framework for implementation of every improved innovation in this
field through application of justified and effective logistical strategy about
management with the communal waste.
Today when the logistic is all in the traffic and transportation especially are
elements that are obligatory part of this science. This science today bears the name of
transportation logistics and is new scientific discipline. Result of this research after
modeling and programming of the logistical model about management with the
communal waste and the performances that go in direction of application of the
logistical strategy about management with the communal waste go into defining of
special field of science discipline named communal logistics. Adaptable elements of
this research have for aim to give serious contribution to the communal logistics as an
initial embryo of management with the communal waste, serious contribution about
the field of transport logistics as a new science discipline and without doubt scientific
and expert step forward about the complete scientific discipline “logistics”. All this
in real time of real space and real function at each level with application of logistical
parameters and indicators about qualitative and contemporary management with the
communal waste at regional level with the desired output logistical elements
expressed as scenario with defined number of alternatives and possibilities as an
option.
Key words: Communal waste, Management, Region, Transport logistics,
Communal logistics, Logistical model, Logistical strategy
Main abbreviations in the doctoral dissertation
Abbreviation
Explanation
CW
– Communal Waste
MCW
– Management with Communal Waste
RM
– Republic of Macedonia
EU
– European Union
LM
– Logistical Model
LMMCW
LS
LSMCW

– Logistical Model about Management with the Communal Waste
– Logistical Strategy
– Logistical Strategy about Management with the Communal Waste

Note: There are no other abbreviations, the concepts that are linked with the
concept logistical are given as an additional enclosure of logistical abbreviations
and indications in the doctoral dissertation as an integral part
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V ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВРСКИ И РЕЛАЦИИ КОИ ГО СЛЕДАТ
УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Табела број 5.1. Начин на собирање на КО во РМ – пример за решавање на
УКО за секој плански регион како посебна целина
Табела број 5.2. Начин на собирање на КО во РМ – пример за решавање на
УКО за секој плански регион како посебна целина со хеуристички начин
на размисла за создавање на ЛМУКО применет начин на логистичка
одлука во ова истражување
Табела број 5.3. Скопски плански регион, населени места, население,
површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
Табела број 5.4. Скопски плански регион – растојанија помеѓу сите
општински центри во регионот
Табела број 5.5. Скопски плански регион – растојанија помеѓу сите
општински центри во град Скопје
Табела број 5.6. Вардарски плански регион, населени места, население,
површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
Табела број 5.7. Вардарски плански регион – растојанија помеѓу сите
општински центри во регионот

V

Л.Т. -1-

ЛИСТА НА ТАБЕЛИ

ІV – 26

V – 20
V – 23

V – 27
V – 28
V – 29
V – 30
V – 30

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Табела број 5.8. Источен плански регион, населени места, население,
површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
Табела број 5.9. Источен плански регион – растојанија помеѓу сите
општински центри во регионот
Табела број 5.10. Југоисточен плански регион, населени места, население,
површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
Табела број 5.11. Југоисточен плански регион – растојанија помеѓу сите
општински центри во регионот
Табела број 5.12. Североисточен плански регион, населени места,
население, површина, густина, домаќинства, станови и карактер на
општина
Табела број 5.13. Североисточен плански регион – растојанија помеѓу сите
општински центри во регионот
Табела број 5.14. Пелагониски плански регион, населени места, население,
површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
Табела број 5.15. Пелагониски плански регион – растојанија помеѓу сите
општински центри во регионот
Табела број 5.16/1 Југозападен плански регион, населени места, население,
површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина пред
2013 година
Табела број 5.16/2 Југозападен плански регион, населени места, население,
површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина после
2013 година
Табела број 5.17/1. Југозападен плански регион – растојанија помеѓу сите
општински центри во регионот со 13 општини
Табела број 5.17/2. Југозападен плански регион – растојанија помеѓу сите
општински центри во регионот со 9 општини
Табела број 5.18. Полошки плански регион, населени места, население,
површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
Табела број 5.19. Полошки плански регион – растојанија помеѓу сите
општински центри во регионот
Табела број 5.20. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за
СКОПЈЕ 1
Табела број 5.21 Аналитичко решение на транспортна мрежа за СКОПЈЕ 1
со примена на логистички пристапи за УКО
Табела број 5.22. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за
СКОПЈЕ 2
Табела број 5.23. Аналитичко решение на транспортна мрежа за СКОПЈЕ
2 со примена на логистички пристапи за УКО
Табела број 5.24. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за
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Табела број 5.25.1. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи за
УКО
Табела број 5.25.2. Аналитичко решение за транспортни мрежи за
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи за
УКО
Табела број 5.26. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за
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Табела број 5.27.1. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи за
УКО
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Табела број 5.27.2. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи за
УКО
Табела број 5.27.3. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи за
УКО
Табела број 5.28. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Табела број 5.29.1. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи
за УКО
Табела број 5.29.2. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи
за УКО
Табела број 5.29.3. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи
за УКО
Табела број 5.30. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Табела број 5.31.1. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички
пристапи за УКО
Табела број 5.31.2. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички
пристапи за УКО
Табела број 5.31.3. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички
пристапи за УКО
Табела број 5.32. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Табела број 5.33.1. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички
пристапи за УКО
Табела број 5.33.2. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички
пристапи за УКО
Табела број 5.33.3. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички
пристапи за УКО
Табела број 5.34. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Табела број 5.35.1. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи
за УКО
Табела број 5.35.2. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи
за УКО
Табела број 5.35.3. Аналитичко решение на транспортна мрежа за
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи
за УКО
Табела број 5.36. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за
ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
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VІ
НОВИ ЛОГИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Табела број 6.1. Логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа
како и пристапи како параметри дел од ЛМУКО
Табела број 6.2. Збирни влијанија на логистички аспекти како параметри
дел од ЛМУКО
Табела број 6.3. Збирни влијанија на логистички концепти како параметри
дел од ЛМУКО
Табела број 6.4. Збирни влијанија на логистички задачи, функции и нивоа
како параметри дел од ЛМУКО
Табела број 6.5. Збирни влијанија на логистички пристапи како параметри
дел од ЛМУКО
Табела број 6.6. Толкувања на логистички аспекти, концепти, задачи
функции и нивоа како и пристапи како параметри дел од ЛМУКО
Табела број 6.7 Одредена дефинирана рангирана состојба на. сите
претходно наведени аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и
пристапи како параметри кои се дел од ЛМУКО
Табела број 6.8. Население, населени места, КО, Површина, Густина,
Домаќинства и Станови, како показатели дел од ЛМУКО
Табела број 6.9. Збирни влијанија на Население, Населени места, КО,
Површина, Густина, Домаќинства и Станови, како показатели дел од
ЛМУКО
Табела број 6.10. Толкувања на Население, Населени места, КО,
Површина, Густина, Домаќинства и Станови, како показатели дел од
ЛМУКО
Табела број 6.11. Одредена дефинирана рангирана состојба на. Население,
Населени места, КО, Површина, Густина, Домаќинства и Станови, како
показатели дел од ЛМУКО
Табела број 6.12. Ранг за логистички аспекти, концепти, задачи, функции и
нивоа како и пристапи изразено како ПАРАМЕТРИ на ЛМУКО
Табела број 6.13. Ранг за Население, НМ, КО, Површина, Густина,
Домаќинства и Станови, како ПОКАЗАТЕЛИ на ЛМУКО
Табела број 6.14. Премин од сценарио 1 во подобрено сценарио 2 како
МОЖНОСТ
Табела број 6.15. Премин од сценарио 1 во подобрено сценарио 2 како
РЕАЛИЗАЦИЈА
Табела број 6.16. Премин од сценарио 2 во подобрено сценарио 3 како
МОЖНОСТ
Табела број 6.17. Премин од сценарио 2 во подобрено сценарио 3 како
РЕАЛИЗАЦИЈА
Табела број 6.18. Премин од сценарио 3 во подобрено сценарио 4 како
МОЖНОСТ
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Табела број 6.19. Премин од сценарио 3 во подобрено сценарио 4
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РЕАЛИЗАЦИЈА
Табела број 6.24. Премин од сценарио 6 во подобрено сценарио 6+
МОЖНОСТ
Табела број 6.25. Премин од сценарио 6 во подобрено сценарио 6+
РЕАЛИЗАЦИЈА
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Табела број 6.26. Реална изведба на ЛСУКО

VІІ ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКАТА СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Табела број 7.1. Примена, валидација и верификација од фаза 1 на
ЛМУКО – како основа за старт
Табела број 7.2. Примена, валидација и верификација од фаза 2 на
ЛМУКО
Табела број 7.3. Примена, валидација и верификација од фаза 2 на
ЛМУКО – преку претставување на концептот НОВ ЛМУКО
Табела број 7.4. Примена, валидација и верификација од фаза 2 на
ЛМУКО – преку претставување на одржлива реалност на НОВ ЛМУКО
Табела број 7.5. Примена, валидација и верификација од фаза 1 на
ЛСУКО – преку примена на ЛМУКО во функција на ЛСУКО
Табела број 7.6. Примена, валидација и верификација од фаза 2 на
ЛСУКО – преку реализација на ЛМУКО во функција на ЛСУКО
Табела број 7.7. Примена, валидација и верификација од фаза 3 на
ЛСУКО – преку логистички перформанси на ЛМУКО, и на ЛСУКО
Табела број 7.8. Примена, валидација и верификација од фаза 4 на
ЛСУКО – преку ЛМУКО
Табела број 7.9. Трошоци и добивки за фаза 1
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1.

ВОВЕД
„(To) work, (to) finish, (to) publish!”
Faraday
„(Да се) работи, (да се) заврши, (да се) објави!”
Faraday

Исконска потреба на човекот е одвреме на време нешто да промени во
својот живот. Со ваквиот поглед за промени се сака да се промени и пристапот
за разгледување на КО. Тој поинаков поглед различен од еколошкиот кој е
најразгледуван, е сообраќајно транспортниот и логистички комунален поглед
кој ќе биде презентиран во ова истражување.
За УКО во РМ, до денес не е посветувано сериозно внимание. Во
последно време имајќи ги предвид сè поголемите и поостри барања за заштита и
унапредување на животната средина, поставувањето на ова прашање е сè
почесто, тука логистичките решенија се приоритет.
Инспирацијата од науката логистика и нејзина научна интерпретација е
преку нејзини карактеристики и задачи во целокупниот синџир на оптимални
активности да даде еден сообраќајно транспортен логистички поглед со
примена на целокупната научна мисла за повисок квалитет за оваа појава.
Организацијата на целокупниот систем околу селектирањето, собирањето,
транспортот и депонирањето на создадениот КО претставува комплексен систем
и за нејзиното решение се бара посебен научен и пред сè, издржан пристап со
примена на сите сугестии и прифаќање на сите оптимални понуди и препораки.
Потребата од иновативни и целосни логистички решенија на процесот УКО, е
сè повеќе присутна во современите анализи.
Сè понагласена е потребата од разгледување на нов ЛМУКО и нова
ЛСУКО во РМ со нагласен логистички предзнак и примена на сите можни
правила и научни можности кои ги нуди логистиката особено транспортната
комунална логистика. Ако се земе предвид дека човекот буквално секаде остава
зад себе КО од најразлична природа, тогаш се наметнува потребата ЛМУКО и
ЛСУКО да покажуваат конкретни резултати на секое ниво. Тие резултати треба
и мора да бидат двонасочни, од една страна – создавачите на КО да добијат
попријатни услови за живот, а од друга страна – оние кои вршат УКО да имаат
економски добивки и ги следат логистичките трошоци. Затоа неоспорен е
фактот дека за создавање на квалитетни одржливи политики и стратегии мора
тие да бидат гледани и преку димензија на логистика.
Затоа во ова истражување ќе биде разгледано УКО, ќе бидат дефинирани
логистичките аспекти кои го следат УКО, современите логистички концепти па
дури потоа повторно на база на валидни податоци за РМ 1 ќе биде прикажана
теренската и регионалната поврзаност прилагодена за овие потреби. Врските,
1
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релациите, проектирањето на мрежата, функционалноста на мрежата,
алгоритмите на логистиката и логистичките задачи функции и нивоа како и
логистичките пристапи за решавање на проблемите кои се јавуваат при УКО.
Овие наведени логистички елементи ќе бидат научно поткрепени и прецизно
толкувани со еден сообраќајно транспортен приод при донесување на крајно
логистичко решение.
Најнова научна дејност која ја третира оваа појава е повратната
логистика или т.н. зелена логистика
која прави и применува секакви
информации преку примена на современи и оправдани логистички
информативни системи. Од ова произлегуваат и неколку споменати софтверски
решенија во оваа докторска дисертација кои се дел од наредните глави на ова
истражување кои тука одат во прилог на објаснување на посакуваните
логистички перформанси на ЛМУКО и ЛСУКО како уникатно моделирани и
нови логистички решенија.
ЛМУКО и ЛСУКО во себе ќе ги содржат најсовремените методолошки
логистички елементи, но сепак ќе имаат уникатност за УКО со осврт за РМ.
После дефинирањето на ЛМУКО и ЛСУКО како нови и уникатни логистички
решенија тие ќе бидат вреднувани, ќе бидат научно потврдени, констатирани и
резимирани со насоки за иднина. Логистичките перформанси ќе бидат
елаборирани преку валидација, верификација и изводливост на логистичкиот
модел. За логистичката стратегија логистичките перформанси ќе бидат
елаборирани преку валидација, верификација и функционална политичка
зависност на логистичката стратегија со логистичкиот модел.
На основа на тоа ќе биде направена соодветна анализа на состојбата со
УКО пред и потоа. И на крај преку соодветна SWOT анализа ќе се презентираат
предностите, недостатоците, јаките и слабите страни на уникатно моделираниот
ЛМУКО и
новата ЛСУКО. Во таквата констелација на односите,
истражувањето под наслов: „Логистички модел за стратешко управување со
комуналниот отпад на ниво на региони во Република Македонија“ како
актуелна и погодна за истражување, област која не è доволно истражувана кај
нас, ќе придонесе за подигнување на научната мисла на повисоко ниво. Од ова
истражување ќе се овозможи развој на еден нов и уникатен логистички модел
ЛМУКО кој во иднина ќе биде научна и стручна алатка за квалитетно,
оправдано и реално логистичко решение за имлементација во нова посакувана
логистичка стратегија ЛСУКО. Оваа идеја и посакувана состојба ќе биде јасно и
прецизно елаборирана во ова истражување заокружено како нова и уникатна
докторска дисертација составена од осум конкретни глави.
Во глава еден како наслови кои ќе бидат елаборирани се:
• Проблемот кој ќе биде разработуван, како и предметот кој ќе се истражува
во ова истражување.
• Мотивот кој предизвика интерес за ова истражување, како и целите на
истражување со јасно и прецизно дефинирање на посакуваната теоретска
цел која е основа на која треба да се надоградува ова истражување.
• Поставување на научната хипотеза која јасно и недвосмислено ќе оди во
насока на оправданост од едно вакво истражување претставено како
докторска дисертација.
• Ќе се постават досегашните истражувања на ова поле со еден глобален
поглед. Ќе се направи еден научен поглед на работите. Ќе се направи осврт
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на РМ како државотворна целина каде ќе се изведува ова истражување и од
каде треба да произлези реалната новина од ова истражување. Со тоа јасно и
недвосмислено ќе се прецизира секоја оценка која е минато, ќе се проценува
сегашноста но ќе се нуди и идно оправдано логистичко решение на ова поле
со еден поглед на на целокупниот УКО процес како систем.
• Ќе се прецизираат научните методи преку кои ќе се разгледуваат сите
податоци, постапки, понудени решенија, алтернативи, можности,
истражувања, споредувања, судови, одлуки, перформанси...
• Ќе се прецизираат главните придобивки од ова истражување со заклучни
согледувања и идни насоки за истражување како конкретна идна понуда за
УКО. И на крај во оваа глава еден.
• Ќе се претстави организацијата и структурата на ова истражување како
целина од осум конкретни глави.
Вака дефинирана оваа состојба јасно и недвосмислено треба да биде
вовед развој на еден нов ЛМУКО и развој на нова ЛСУКО со осврт на РМ како
уникатно и за прв пат разгледувано истражување. Рангот на поставување на
работите за УКО од ваква природа за прв пат ќе биде разгледуван како основа за
изработка на докторска дисертација.
1.1.

ПРОБЛЕМ И
ДИСЕРТАЦИЈА

ПРЕДМЕТ

НА

ИСТРАЖУВАЊЕ

НА

ДОКТОРСКАТА

КО е еден од основните текови отпад што се создава во РМ и тоа околу
786 909 t/годишно за 2012 2 година и тоа претставува комплексно прашање,
задача што треба да се реши. Количина на создаден КО изразено на жител за РМ
изнесува 382 kg/жител годишно или 1,04 kg/жител на ден за 2012.
Околу (77%) од населението во РМ е вклучено во јавниот систем на
собирање на КО што го извршуваат претпијатијата. Останатото население
(23%) не користи комунални услуги. Ова во најголем дел е население кое е
концентрирано во руралните населени места (општини) каде има сместено
рурални селски депонии.
Во 2012 година количината на собран КО изнесува 555 760 t.
Активностите во РМ со селекцијата, собирањето, транспортот,
депонирање, преработка и рециклирање за КО се многу ограничени. Затоа овие
наведени податоци за УКО во РМ јасно го дефинираат ПРОБЛЕМОТ којшто
ќе биде разработуван во оваа докторска дисертација со предзнак на
логистички научен поглед на работите.
Според поделбата на плански региони РМ 3 е поделена на осум (8)
региони, и тоа: скопски, вардарски, источен, југоисточен, североисточен,
пелагониски, југозападен и полошки плански регион. Од ова може да се
констатира дека РМ според последното прекројување на границите после
локалните избори 2013 година има вкупно 80 општини и градот Скопје како
состав од 10 општини. Градски општини се 43, додека рурални општини се
37.
.Република Македонија, Државен завод за статистика на Република Македонија, Соопштение,, 14.06.2013,
Година LI, Број: 5.1.13.17, Република Македонија, Скопје, 2013
3
Македонија во Бројки 2012, Државен завод за стастистика на Република Македонија, Република
Македонија, Скопје, 2012; ISSN 1857-6141, www.stat.gov.mk
2
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Ова претставува конкретна материјална појава во просторот што може
да се забележи со помош на сетилата која е реална можност за материјализација
на нова, одржлива и применлива состојба. Тоа конкретно претставува можност
за создавање конкретен логистички модел за стратешко УКО на регионално
ниво, со посебен осврт за РМ.
Имајќи го предвид погоре изнесеното, ПРЕДМЕТ на истражувањето е
можноста за создавање и развој на логистички модел за стратешко УКО на ниво
на региони со осврт на РМ со потенцирање на главните показатели (број на
населени места, број на жители, површина на која се протега, густина на
населеност, број на домаќинства и број на станови) по општина и по регион. КО
ќе се пресметува по официјалниот податок за РМ 1,04 kg/жител. Во
истражувањето ќе се анализира како 1,1 kg/жител КО на ден помножен по
бројот на жители во општина и регион имајќи предвид дека овај податок
има зголемувачки карактер.
1.2.

МОТИВ И ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА

Мотивот претставува повод, поттик, причина за извршување на некоја
активност. Тоа во ова истражување е конкретен повод кој потенцира дека УКО
во РМ се разгледува само низ призмата на екологија и заштита на животната
средина. Денес кога логистиката како наука е присутна во секој сегмент на
менаџирање на секоја активност во било која област УКО не би требало да биде
исклучок. Одредена оправдана функционалност на УКО во РМ секогаш се
темели на законски и државотворни функционални елементи. Сегашниот
концепт на УКО во РМ треба да се темели на јасно прецизирање на логистички
аспекти, логистички концепти, логистички задачи, функции и нивоа како и
логистичките пристапи се со цел јасно и прецизно дефинирање на појавата
УКО изразени како реални логистички оценки.
Мора да постои јасно дефинирање на регионите со осврт на РМ изразени
како реални логистички влијанија. Идентификацијата на врските и релациите
кои го следат УКО во РМ мора да бидат дефинирани како неопходност,
потреба, на секое ниво и со примена на методологија која ќе нуди оправданост и
имлементација на секое ниво и за секое населено место изразени како реални
излезни елементи.
Новите логистички решенија за УКО во РМ треба да ги содржат
параметрите, показателите, сценаријата, алтернативите и можностите како
опции (излезни логистички елементи). Ова се како методологија поткрепена со
наука но и со функционална законска политика за создавање на современи и
оправдани логистички стратегии. Дефинираноста и поврзаноста на
логистичкиот модел со логистичката стратегија треба да биде во функција на
јасно и прецизно дефинирање на посакуваните логистички перформанси како
крајна понуда за УКО во РМ. На крај оваа докторска дисертација треба да
доведе до јасно и прецизно дефинирани заклучоци со прецизни констатации,
резимирани состојби и идни насоки за истражување на ова поле со логистички
предзнак. Имајќи го предвид погоре изнесеното, МОТИВОТ за ова
истражување е јасен, а тоа е можноста за истражување на УКО со еден
поинаков поглед, а тоа е логистичкиот кој кај нас но и во светот не е
разгледуван кога станува збор за УКО на ваков начин.
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Целта е јасно идентификувана состојба за која недвосмислено треба да се
имлементира одредена системска придобивка. Најрелевантните прашања кои ќе
бидат разгледувани во истражувањето се:
• Квалитетно и прецизно селектирано собирање на различниот вид создаден
КО.
• Ефикасен транспортен систем на собирање на селектиран КО
• Реално и одржливо мрежно планирање на населените места за собирање на
селектиран КО
• Соодветно прифаќање на селектираниот КО на посебни места наменети за
секој селектирано собран КО.
• Оформување на функционален ЛМУКО за квалитет во УКО, како и
стратешки пристап на решавање на работите поврзани со КО во РМ според
бараните македонски и европски закони и правила.
Со оглед на сите овие изложени факти, може да се постави следнава
ТЕОРЕТСКА ЦЕЛ: со научни методи да се дојде до примена на мерки и
решенија од доменот на УКО, успешно да се идентификуваат, решат и
имплементираат преку развој на нов ЛМУKO и нова ЛСУКО применливи
за РМ. Со тоа секој жител треба да го почувствува квалитетот од
воведувањето на современите начини и третмани на оваа појава. Тоа
конкретно би значело подобрување на состојбата на УКО и премин во
повисоко ниво на квалитет како подобрени ИЗЛЕЗНИ ЛОГИСТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ.
1.3.

НАУЧНА ХИПОТЕЗА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА

Хипотеза е доказ кој се поставува како желба на почеток, а сопствено
толкување добива на крај. Конкретно хипотеза е да се истражува за УКО во РМ
и да се посакува состојба изразена како сосема нов ЛМУКО за стратешко УКО
на регионално ниво како посакувана состојба. Ова истражување претставува
обид да се направи детален приказ на УКО на ниво на региони во РМ, нејзина
одржливост и применливост под логистичко влијание на различни параметри со
примена и развивање на научна методологија за оптимално планирање,
дизајнирање, оформување и развој на логистичкиот модел и стратегија во
реална ситуација.
Од ова производот на ГЛАВНАТА ХИПОТЕЗА е креирањето и
развојот на ЛМУКО да обезбеди логистичка стратегија за применливост,
одржливост, издржливост на системот за УКО во интензивни реални
хетерогени услови.
ПОСЕБНИ ХИПОТЕЗИ поставени во оваа докторска дисертација
се:
• Разгледуваните ПАРАМЕТРИ – аспекти, концепти, задачи, функции и
нивоа како и пристапи реално да го отсликуваат однесувањето на
постапките околу УКО. Ова во моделот е присутно преку
функционални толкувања од логистичка природа претставено како
фаза 1 од ЛМУКО (Овие податоци воедно претставуваат и влезни
параметри од ЛМУКО изразени како логистичка оценка).
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Новиот ЛМУКО и новата ЛСУКО во целост да придонесат за квалитет
при УКО. Ова во моделот е надополнето со дополнителни реални
влезни податоци изразени како ПОКАЗАТЕЛИ на база на реални
податоци од ДЗСРМ за населените места, население, КО, површина,
густина, домаќинства и станови претставено како фаза 2 од ЛМУКО
(Овие податоци воедно претставуваат реални влезни показатели од
ЛМУКО кои надополнети со фаза 1 параметри и дават јасна и релна
слика за секоја општина и регион во РМ како логистички влијанија).
• Предложенитите политики да бидат применливи за потребите на
планирањето на постапките во иднина преку точно дефинирани и
издржани констатации. Тоа би се остварило на база на реални
логистички показатели во конкретниот случај РМ како база на
податоци и место каде ќе се даваат сите заклучни согледувања производ
од новиот ЛМУКО. Прогнозите кои како производ на влезните
параметри ќе нудат ефикасност и ефективност и заедно преку улогата
на ЛМУКО ќе понудат избор на посакувани логистички оценки за
влезните параметри од фаза 1 на база на реалните показатели изразени
преку логистички влијанија од фаза 2 за влезни логистички показатели.
Ова во ЛМУКО ќе биде претставено со реални шест сценарија со по пет
алтернативи за секое сценарио и со по десет можности за секоја
алтернатива како фаза 3 од ЛМУКО како опции со примена на
повеќекритериумски анализи, влијанија и одлуки.
Оправданоста за изработка на вакво истражување се должи на
теоретската и практичната потреба од реализација на истражувања кои ќе бидат
направени во областа логистика, имајќи го предвид фактот што кај нас
проблематиката со УКО не е обработувана и соодветно елаборирана. Тоа
посебно кога се работи за модели кои не го носат предзнакот на еколошката
природа. Затоа презентираните ЛМУКО и ЛСУКО во истражувањето би
требало да имплицираат научен придонес како во теоретска така и во
апликативна смисла. Ова треба горенаведените посебни хипотези да успее да
ги спои со економските показатели. Тоа би имлицирало имлементација на
транспортната логистика во реални хомогени услови што е посакувана
состојба во главната хипотеза на ова истражување. Ова во иднина треба да
биде влез во јасна валидна и верификувана ЛСУКО со примена на
елементите од транспортните мрежи и нивните методи, пристапи и
можности.
•

1.4.

ОЦЕНКА НА ДОСЕГАШНИТЕ ИСТРАЖУВАЊА

Истражувањата на научните и стручните дела на домашните и
странските автори сведочат дека логистичките приоди во УКО е запоставена
како наука и активност. Аспектите, концептите, задачите, функциите и нивоата
како и пристапите претставуваат основа на многу научни дисциплини. Во
иднина ќе мора да претставуваат носители на УКО во светот така и во РМ. При
прегледот на научните и стручните дела за логистички системи, нивното
моделирање, стратегии, перформанси, оптимирање и ефикасност на
логистичките модели, како и посакуваните добивки е констатирано дека
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постојат различни модели и алгоритми како решенија за одделни транспортни
мрежи. Но, методологијата и решенијата не даваат одговор за одредувањето на
одговорноста на логистичките модели и стратегии при реализацијата на
квалитетот во УКО на регионално или логистичко ниво.
И покрај афирмацијата на логистичките активности во УКО, не е
пронајдена ниту една библиографска единица којашто конкретно и сериозно го
истражува и обработува ова поле на интерес. Од ова би можело да се заклучи
дека во досегашните домашни и странски научни истражувања
проблематиката која што ќе се третира во ова истражување не е доволно
обработувана. Па според тоа, постои теоретско и практично оправдување за
развој на едно вакво истражување. Ова претставува врвен императив од
самиот почеток на ова истражување.
Проблемот во различни држави од Европа е различно третиран така што
дефинирани се различни решенија што во основа зависат од локалните интереси
и прифаќање на соодветни локални интереси. На просторите на РМ, научен
пристап кон оваа проблематика речиси и да не постои. Постојат локални
размислувања и идеи за лоцирање на регионални депонии за одлагање на КО, но
не со научен предзнак, туку пред сè, од локални интереси кои се предвидени во
стратегиите УКО, како и со правилници за манипулирање со КО во РМ со
еколошки призвук.
Ова истражување, во основа ќе ги апсорбира досегашните истражувања
во доменот на еколошките истражувања на појавата за КО. Тоа се со крајна цел
хармонизација на досегашните научни пристапи и дефинирање на нови ЛМУКО
и ЛСУКО како посебни научно поткрепени делови кои би претставувале и
НОВИНА која треба да завладее на ова поле со примена на транспортната
комунална логистика.
НАУЧНИ
МЕТОДИ
ДИСЕРТАЦИЈА

1.5.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ВО

ИСТРАЖУВАЊЕТО

НА

ДОКТОРСКАТА

Научни методи кои ќе се применуваат во ова истражување се:
метод на анализа, синтеза и класификација,
индуктивен и дедуктивен метод на заклучување,
метод на апстракција, конретизација и генерализација,
метод на дескрипција и компарација,
метод за прибирање на податоци,
метод на суд,
методологија на моделирање на системи,
употребата на серија логистички, математички, компјутерски и
статистички методологии и постапки, и,
системски пристап.
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1.6.

ГЛАВНИ ПРИДОБИВКИ
ДИСЕРТАЦИЈА

ОД

ИСТРАЖУВАЊЕТО

НА

ДОКТОРСКАТА

По завршувањето на истражувањето се очекуваат следните резултати
како придобивка од нешто што е стекнато, здобиено за одредена состојба за
иднина гледана од денешна перспектива. Конкретно замислена цел или
подобрување на состојбата преку воведување на развој на нов ЛМУКО како
добивка за сите граѓани. Тие резултати се следни:
1. Ќе се докаже важноста на логистиката при УКО.
2. Научно ќе бидат анализирани и дефинирани логистичките аспекти
(техничките, технолошките, економските, сообраќајно-транспортните и
еколошките) во УКО како логистички оценки.
3. Ќе бидат претставени логистичките концепти (време, простор и функција)
како логистички оценки.
4. Ќе бидат дефинирани логистичките задачи, функции и нивоа на логистиката
во УКО на оперативно, диференцирачко и диспозитивно ниво како
логистички оценки.
5. Ќе бидат претставени современите логистички пристапи (концентрација,
специјализација, децентрализација, кооперација и интеграција) исто како
логистички оценки во УКО.
6. Научно ќе биде дефинирана планската поделба и на регионите во РМ.
Населените места, населението, количините на КО, површината, густината,
домаќинствата и становите во РМ како логистички влијанија.
7. Ќе бидат претставени врските и релациите кои го следат УКО (собирање,
транспорт и депонирање) во РМ.
8. Научно со соодветни алгоритми (класично и хеуристички) и логистичките
приоди (трасирање – зонирање, зонирање – трасирање, Сlarke – Wright-ов
алгоритам на заштеди и P медијана) ќе биде претставена функционалноста
на мрежата за УКО.
9. Научно ќе бидат претставени методологиите (со своите проследни фази) за
оформување на нов ЛМУКО и нова ЛСУКО со примена на методите на
повеќе критериумската анализа и повеќе критериумските влијанија за
носење на одлука на база на повеќе критериумски можни одлуки и за
постигнување на оптималност на ова поле со осврт на РМ. Претставени ќе
бидат реални логистички оценки, логистички влијанија, избор на сценарија,
понуда на алтернативи и избор на можности како излезна опција соодветно
и реално толкувани.
10. Ќе биде претставена меѓузависноста на законската регулатива во РМ со
новите ЛМУКО и ЛСУКО до конечна нивна законска имлементација.
11. Ќе се докаже применливоста на ЛМУКО преку валоризација, валидација и
нивоа на изводливост (feasibilitу) (технолошки преку потенцирање на
менаџерскиот пристап на УКО, ефикасно преку потенцирање на техничкиот
пристап на димензионирање на КО и продуктивно преку потенцирање на
стратегискиот еколошки пристап на КО).
12. Ќе биде прикажана анализата пред и потоа на ЛМУКО и ЛСУКО преку
методи (анализа на трошоци и добивки и анализа на ефикасност).
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13. Ќе бидат преку научно вреднување потенцирани сите јаки и слаби страни
како и предности и недостатоци на ЛМУКО и ЛСУКО како соодветна
споредба во светски рамки изразено преку SWOT анализа.
14. Ќе бидат дадени конкретни научни констатации, ќе биде резимирано
воведувањето на поинаков логистички приод на УКО со давање на
поткрепени и издржани идни насоки на дејствување како производ на
новиот ЛМУКО.
По завршувањето на истражувањето се очекуваат следните теоретски,
методолошки и практични научни придонеси, и тоа:
ТЕОРЕТСКИ: развој на теоретска рамка (нови ЛМУКО и ЛСУКО) на
ниво на региони во РМ, засновани на поведението на корисниците, и
техничките можности кои се расположливи во РМ според важечките закони.
МЕТОДОЛОШКИ: истражувањето е оправдано затоа што за првпат ќе
бидат конципирани параметри и показатели за создавање нови ЛМУКО и
ЛСУКО во РМ со подобрени излезни елементи.
ПРАКТИЧНИ: преку разгледување на повеќе аспекти, се создава
можност за анализа и предвидување на однесувањето на единките во нови
ЛМУКО и ЛСУКО и утврдување на најефективниот (најисплатлив) начин на
понуда на подобри услуги во процесот на УКО во РМ како подобрени излезни
логистички елементи.
1.7.

ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРУКТУРА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА

Изработката на докторската дисертација е организирана и структурно
плански дефинирана како истражување кое е во состав на осум глави, и тоа:
Глава 1: ВОВЕД во проблематиката на истражувањето,
Глава 2: УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА,
Глава 3: СЕГАШНА КОНЦЕПЦИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
Глава 4: ДЕФИНИРАЊЕ НА ГЕОГРАФСКИ РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД,
Глава 5: ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВРСКИ И РЕЛАЦИИ КОИ ГО
СЛЕДАТ УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
Во Глава 6: НОВИ ЛОГИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
Глава 7: ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКАТА СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, и,
Глава 8: ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА.
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Научен пристап и резиме за глава еден

Научниот пристап за глава еден се темели на официјални податоци кои
се дадени во користената литература. Споредбите и компаративните анализи се
дел од останатите шест глави од втора глава до седма глава. Во овие глави после
нивната елаборација даден е приказ за примената на овај вид научен пристап
потребен за ваков вид на истражување. Како резиме на оваа глава еден би бил
долу констатираниот приказ каде повторно во еден краток осврт се дава темелот
на оваа глава еден како дел од ова истражување со наслов „Логистички модел за
стратешко управување со комуналниот отпад на ниво на региони во Република
Македонија”, која заслужува еден научен и истражувачки поглед на состојбите
и појавата со УКО со еден поинаков поглед на работите. Тука во оваа глава еден
се дадени и основите за развој на нов ЛМУКО на кои се темелат сите толкувања
за реалната состојба со УКО во РМ. Овие формули за логистичка оценка,
логистичко влијание, сценарија, алтернативи и можности како опција се за прв
пат изработени и моделирани од страна на кандидатот и се дел од прилогот
(ПРИЛОГ 6: ИЗГЛЕД НА ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛЕН ОТПАД – КОНКРЕТНИ СЛИКОВИТИ ПРИКАЗИ,
ОБЈАСНУВАЊА И ТОЛКУВАЊА) во кој се дава општиот изглед на новиот
ЛМУКО. Потоа овај модел е соодветно програмиран во еден функционален
програмски пакет кој е соодветно елабориран во ова истражување (конкретно
објаснет во глава шест). Моделирањето и програмирањето за прв пат се
применуваат од еден ваков поглед за УКО во РМ со тоа и ова дело добива на
рангот кој го презентира.
Сите останати објаснувања за ЛМУКО, ЛСУКО, УКО, КО,
транспортната логистика, комуналната логистика, транспортнтата комунална
логистика,
регионизацијата,
логистичките
приоди,
валидацијата,
верификацијата, имлементацијата и одржливоста на ова истражување се дел од
наредните глави. Сепак се што е претходно наведено наведува на заклучок дека
секоја постапка, акција, замисла, идеја или посакувана новина е темелена на
база на логистиката како научна дисциплина со примена на параметри,
показатели и елементи. Тоа е така од почетниот момент на замисла до крајниот
момент на реализација на ова уникатно истражување. Системскиот пристап на
логистиката и примената на дисциплините кои го носат сообраќајно
транспортното инженерство во свој состав прават ова дело дополнително да
биде уникатно и за прв пат разгледано со овие очи на овие простори. Тоа како
кандидат за изработка на ова истражување ми дава дополнителен потик за
реализација и развој на оваа уникатна новина.
Во оваа докторска дисертација ќе бидат користени и кратенките кои ќе се
провлекуваат во цело истражување. Тие кратенки се дадени во апстрактот на ова
истражување. Тука се дефинирани и кратенките за државата РМ, Институцијата
задолжена за релевантно прибирање на податоци, како и кратенки за држави кои
се споредуваат со РМ:
• РМ – Република Македонија,
• ДЗСРМ – Државен завод за статистика на Република Македонија,
• ЕУ – Европска Унија, и
• САД – Соединети Американски Држави.
Останатите ознаки од логистичка природа се составен дел на ова
истражување и се потенцирани како поими но без предзнакот логистички.
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ГЛАВА ІІ
2.

УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
МАКЕДОНИЈА (УКО во РМ)

ОТПАД

ВО

РЕПУБЛИКА

„To move forward today, you must learn to say good-bye to yesterday”
Unknown author
„За да можете да одите напред денес, мора да научите да му кажете збогум на вчерашниот
ден”
Непознат автор

Дефиниција: Управувањето 1 претставува процес на планирање,
организирање, водење и контрола на финансиските, физичките човечките и
информациските ресурси за реализација на одредени цели односно насочување,
контолинг и владеење. Управувањето е научна област која има
мултидисциплинарен карактер.
Во ова истражување процесот управување ќе биде разгледуван за УКО и
тоа на регионално ниво со осврт на РМ. Посебно ќе се потенцира УКО од еден
аспект и поглед на работите претставен како одреден логистички систем
наречен комунален кој претставува систем на низа од комунални услуги.
Ако се знае дека логистиката се појавува одамна уште во Византиско
време (цар Леонтис 886-911 година), со задача за вооружување на војската и
грижата за теренските потреби и планирање на потребите на воените трупи од
храна, оружје и сл. јасно би произлегло и управувањето и грижата за сите
теренски потреби на УКО.
УКО во РМ е регулирано со закон за управување со отпадот 2. Исто така
треба да се прецизираат и директивите на ЕУ кои се однесуваат на УКО. Тоа се
следните директиви 3. Во оваа глава два ќе бидат само набројани (со напомена
дека ако некаде се применува некоја директива јасно ќе биде цитирана):
Council's Framework Directive on Waste (75/442), Council's Directive on Hazardous
Waste (91/689), Council's Directive on Landfills (99/31), Council's Directive on
PCB/PCT (96/59), Council's Directive on Incineration of Waste (2000/76), Council's
Directive on Incineration of Hazardous Waste (94/67), Council's Directive on
Batteries and Accumulators (91/157), Council's Directive on Packaging and
Packaging Waste (94/62) и Council s Directive on end-of life vehicles (2000/53).
Од ова јасно може да се увиди дека УКО со помош на логистиката ќе оди
во прилог на создавање на одредена стратегија на дејствување во рамки на
законот. Целта на примената на законските правила и прописи во конкретното
истражување ќе биде создавање на нов модел и стратегија за УКО кои треба да
бидат во постојните законски рамки на РМ. Додека сите констатации, светски
искуства и предлози ќе имаат задача да ја подобрат состојбата на УКО.
V. Milićević., „Strategisko i poslovno planiranje <Menađment pristup> ”, devetto izdanje, Univerzitet u
Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2011
2
Закон за управување со отпад „Службен весник на Република Македонија” бр. 68/04 од 05. 10. 2004
година
3
http/www. europa.eu/EUROPA-EU website
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Управувањето во ова истражување ќе ги користи аспектите, концептите,
задачите, функциите и нивоата како и пристапите на логистиката како наука. Ова е
конкретниот момент кога моделот и стратегијата кои ќе бидат разгледувани и
формирани во ова истражување ќе го добијат логистичкиот предзнак. Тоа исто
така ќе ја имплицира и целосната примена на логистиката за создавање на
оптимални услови на функционирање во целокупниот систем на УКО во РМ
применувајќи ги термините синџир, центар, технологија, трошок, принципи,
како и други поими со логистички предзнак.
Истражувањето ќе биде методолошки подкрепено и со изработката и
развојот на ЛМУКО, кој би бил влез во нова ЛСУКО. Со тоа ќе работите кои се
дел од ова истражување да добијат друга димензија и во иднина треба да служат
за носење на реални констатации кои би имале споредбена тежина поткрепени
со реални, вистинити и веродостони податоци.
Ова истражување стратегиски управувањето ќе го постави со
потенцирање на реалните логистички показатели изразени преку логистичките
влијанија претставени како реалност за населени места, население, КО,
површина, густина, домаќинства и станови. Со тоа ЛМУКО ќе добие можност
да направи реална одржлива имлементација на ЛСУКО со избор на посакувани
логистички излезни елементи како опција во функција на подобрена состојба со
УКО во РМ.
Оваа глава два во својот опфат ќе ги има следните наслови.
• Прво ќе бидат претставени видовите и нивоата на КО кои јасно ќе бидат
прецизирани и така дефинирани ќе бидат елементите за понатамошна
примена преку менаџерски (економски) пристап, пристап на
димензионирање (технички) и стратешки (еколошки) пристап преставени
поопширно во наслов 7.2. како нивоа на изводливост и тоа технолошка,
ефикасна и продуктивна.
• Потоа ќе бидат претставени и различни третмани на КО преку три аспекти
и соодветни анализи на градскиот метаболизам, материјалните токови и
преку целите на УКО.
• Тука ќе биде објаснета и политиката која владее со УКО во РМ.
• Пресек на состојбата до денес како посебен наслов со еден современ
поглед на политиката.
• И на крај од оваа глава ќе бидат претставени одредени европски искуства и
споредби со светски искуства повторно од погледот на логистиката како
современа и прецизна научна дисциплина.
Вака дефинирана глава два ќе биде резимирана и јасно ќе биде
потенцирана улогата на оваа глава два во дефинирањето на поимот управување
и поставување на рамката во која треба да се движи ова истражување. Со еден
збор оваа глава ќе претставува столб околу кој ќе се темелат идните
подобрувања и предлози за квалитетно и оправдано УКО.
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2.1.

ВИДОВИ И НИВОА НА КОМУНАЛЕН ОТПАД

Видовите на отпад според закон се пропишуваат од страна на одговорен
орган. За РМ тоа е МЖСПП односно нејзиниот прв човек министерот. Врз
основа на член 25, став 2, од Законот за управување со отпадот („Службен
весник на РМ” бр. 68/2004 и 71/2004), министерот за животна средина и
просторно планирање, пропишува Листа на видови отпад 4. Со оваа листа на
видови отпад, се пропишуваат видовите на отпад со сите свои разновидности и
различности конккретно согледување на различните видови на КО од законска и
суштинска поделба. Така КО е законски класифициран уште на изворот на
создавање и согледан на старт со сите свои карактеристики. Од тоа е направена
и листата на видови на отпад. Во листата отпадот е групиран во дваесет групи
со соодветни подгрупи. Основните групи според законот за управување со
отпадот се означени со двоцифрени шифри, додека подгрупите со
четирицифрени шифри. Секој вид на отпад од листата на отпади е еднозначно
дефиниран со шестоцифрена шифра.
Сите видови на отпад од листата на видови отпад се систематизирани
во зависност од:
• Изворот на создавање на отпадот (стопанска дејност), во групите од 01 до 12
и 17 до 20
• Видот на отпадот, во групите 13,14 и 15 и
• Сите останати видови отпад во групата 16.
Класификацијата на отпадот се врши со избор на шестоцифрена шифра
од Листата видови отпад со запазување на законски прецизиран редослед.
Листата на видови на отпад во РМ се применува од 01 Јануари 2006 година.
Оваа листа е достапна со закон (доколку има потреба овај закон во ова
истражување ќе биде соодветно цитиран).
Нивоата на КО како УКО ќе бидат разгледувани и толкувани во глава
седум во наслов 7.2..
2.2.

ТРЕТМАН НА КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

Покрај се поголемиот демографски раст, индустријализацијата,
урбанизацијата економските богатства се создаваат и се поголеми количини на
КО и во развиените земји и во земјите во развој. Конкретно третман
претставуват сите постапки кои се применуваат врз КО. Хиерархија во
третманот на КО опфаќа одбегнување на создавање на КО и намалување на
неговите штетни влијанија, преработка по пат на рециклирање, повторна
употреба или во друг процес за екстракција на секундарните суровини и
искористување на КО како извор на енергија. Постоечките практики за УКО
опфаќаат: комунални услуги, враќање на КО во производните циклуси
(рециклирање) и компостирање.
Големиот број на закони во ЕУ, Соединетите Американски држави ‒
САД, Австралија, Јужна Америка, во предвид се земаат двата аспекти (физички
Службен весник на Република Македонија број 68, и број 74 „Листа на видови на отпад” Република
Македонија, Скопје, 2004
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и правни) 5. Не постои јасно дефинирана листа на она што претставува КО, и она
што не претставува КО. Често тоа е препуштено на правниците кои се
повикуваат на одредени документи од Организацијата на Обединетите нации ООН за да дадат конечен заклучок за тоа што е КО.
Моментално во ЕУ преку директивите се даваат одговори за
комплексноста на прашањето КО и тоа каде настанува КО, кога завршува
животниот циклус на КО, која е границата после која претставува КО да биде
отпад и тоа кои материјали можат да бидат обновени, рециклирани и повторно
употребени со јасно дефинирани постапки. Ова не е завршена состојба а сепак е
од суштинска вредност за поставување на границата што е а што не е КО.
Ова истражување на старт ќе биде разгледувано од три аспекти
претставени во подолниот тек на овај наслов (третиот аспект е најзначаен за
ова истражување). Тие аспекти се следни:
• Аспект на анализа на КО преку анализа на градскиот метаболизам
• Аспект на анализа на КО преку анализа на материјаните токови, и
• Аспект на анализа на КО преку цели на УКО
Тие аспекти се претставени во подолниот тек на овај наслов како
посебни поднаслови.
2.2.1. Аспект на анализа на КО преку анализа на градскиот метаболизам

Во праисторијата, целокупниот антропоген метаболизам бил
во
функција на задоволување на човековите потреби за живот и намирници со сите
влезови, излези и потребни залихи на материјали едноставно кажано човечкиот
физиолошки метаболизам бил во функција дефиниран кон потребите храна,
воздух, дишење и дом. За разлика од тогаш кај модерниот човек
трансформацијата на материјалите е за 10 – 20 пати поголема. Денес употребата
на горе наведените физиолошки функции е релативно мала. На сметка на тоа
активностите чистење, становање, транспорт и комуникација се повеќе
присутни 6. Сите наведени активности бараат мноштво на добра и супстанции
кои не биле од ред на значење за праисторискиот метаболизам.
Напомена: Најистакната и безпримерна карактеристика на денешната
економија се многу големи количини на залиха кои се акумулираат во
приватните домаќинства. Големината на градовите денес многу се шират
заземајќи се поголеми површини, а се зголемува и бројот на жители кои прават
големи залихи на материјали. Првиот творец на терминот метаболизам на
градот бил Abel Woldmen во 1965 година. Тој ги користел достапните податоци
од САД за потрошувачка и производни добра со што ги одредил влезните и
излезните токови по жител на замислен американски град од 1 000 000 жители
Порастот на потрошувачка пример на гума, хартија и пластика во таков случај
за 10 годишен период од 1988 до 1998 година се зголемил за двојно 7. Кога ќе се
разгледува аспектот, погледот или стојалиштето за град денес тоа претставува
административен, културен и стопански центар на некоја област. Таа област
претставена како организам е процес кој мора да прави одредена размена на
G. Vujić., P. H. Brunner., „Održivo upravljanje otpadom”, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka,
Novi Sad, Srbija, Novi Sad, July 2009
6
P.H. Brunner., „Practical handbook of material flow analysis”, CRC Pess LLC, U.S.A. 2004., p20
7
W. J. Storck., et all., 78, 76, June 26,2000, p16, Amerikan Chemical Society
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материите, една од тие материи е и КО кој мора да биде системски третиран во
просторот град. Ова е основа на која денес егзистираат општините во РМ.
Овај аспект е значаен за ова истражување со самиот факт дека секој
нареден ден одреден КО е во поголема количина. Ова значи дека иднината на
секој е со поголеми количини на создаден КО кој мора некако да се управува.
2.2.2. Аспект на анализа на КО преку анализа на материјаните токови

Анализата на материјалните токови (Material Flow Analisis) 8 (MFA)
претставуваат системска проценка на токовите и залихите на материјали во
системот кој е дефиниран во простор и време. Материјата претставува
објективна стварност што постои надвор од човековата свест и независно од
неа. (MFA) ги поврзува изворите, патиштата и одредиштата на материјалите.
Најважна карактеристика на (MFA) е тоа што претставува една активна метода
со која може да се помогне при носењето на одлука кога е потребно да се
(управува со ресурсите, управува со КО и управува со животната средина). Со
помош на (MFA) се добива комплетен сет на информации за сите токови и
залихи на одредени материјали во системот. Балансирањето на влезовите и
излезите на токовите на КО и оптеретувањето на животната средина стануваат
видливи и можат да се идентификуваат. Со помош на (MFA) се (смалуваат
залихите на материјали, рано се идентификуваат залихите, се превземаат брзи
мерки, се унапредуваат изградби за идни потреби). Освен тоа претставуваат
линеарни промени кои можат на подолг период да предизвикаат видливи
промени.
Антропогените системи не се составени само од токови и залихи туку и
од енергија, простор, социоекономски и економски прашања кои мора да бидат
вклучени во одговорот како се управува со антропосверата. (MFA) може да се
изведи и без да се земат предвид но тие фактори најчесто се потребни кога се
анализира енергијата, економијата и урбаното планирање. Размена на
материјалните токови енергија, човекови односи, инфраструктура најдобро е
претставена во наведениот прирачник.
Потребни термини во овај систем се материја, процес, залиха на
материјал и токови (системот се состои од горенаведените термини). Според
(MFA) вообичаени системи на истражување се (регион/област, комунален
инспекторат/претпријатие, приватно домаќинство, фабрика, јавна установа,
фарма и слично). Границите на системот се дефинираат во простор и време.
Кога се одредува временската граница на системот како критериуми се
поставуваат (целите, достапноста со податоци, разгледуван период, времето на
задржување на материјалите во залиха и слично). (MFA) можат да ги
препознаат проблемите. Според тоа (MFA) е алатка за проценка на одредени
системи за производство на храна, транспорт и останати активности потребни за
дизајн на ефикасен систем
Феномени на напредните општества се:
• Антропогени токови кои ги надминуваат природните (одредени супстанции
ги надминуваат природните, луѓето трошат повеќе од тоа што
произведуваат).
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Урбано нелинеарни токови на материјали (комплетна промена на начинот на
живеење, системот на вредности, приоритети мали или големи, економски и
технолошки промени).
• Брз раст на материјалните залихи (акумулирање на непотребни залихи во
одреден регион - пренатрупаност).
• Потрошувачките емисии ги надминуваат природните (зголемување на
загадувањето во голем процент).
• Промена на количината на КО и неговиот состав (количините и составот на
КО се менуваат и варираат во иднина) – со тоа УКО ќе дојде да биде
управување на непотребни залихи создадени во одреден период.
Примената на (MFA) во УКО е процес кој се одвива помеѓу
антропосверата и животната средина. Дефинициите и целите за УКО со тек на
време се менуваат. Организираното УКО се појавило кога KO почна да се
собира (отстранува од околината). Со овај чекор се постигнаа поголемо
хигиенско ниво и спречување на епидемии. Потоа се појави проблемот на
депонирање на КО кој требаше да се депонира надвор од населените места.
Денес УКО претставува интегриран концепт на различни искуства и третмани
на КО кои се состојат од: стратегија за превенвија, собирање, издвојување на
материјалите (поделба), селекција, идна можноста за преработка, рециклирање,
и депонирање на различни депонии (стакло, хартија, метал, биоразградливи
материјали, пластика, и опасен отпад)
Целта на модерното УКО е: заштита на човекот, заштита на животната
средина, и зачувување на ресурсите како што се (материјали, енергија, простор).
Додека третманот на КО пред да биде одложен претставува дополнителна грижа
после конечното одлагање на КО на депониите. Тука (MFA) претставува
корисен инструмент за управување со супстанциите и точно одредување на
исплатлив начин на одредување на составот на КО. Од тука таа информација ја
одредува целта за планирање и конструирање на технологии и објекти за
третман на КО. ((MFA) за рециклирање, (MFA) за подобри производи, (MFA) за
пресметка на КО и утврдување на неговиот состав, и (MFA) за одредување на
IN PUT влезовите и OUT PUT излезите.
Информациите се важни за: идентификација на потенцијалите за
рециклирање (биотопад, хартија, метал, пластика, стакло, хартија), дизајн и
одржување на технологија за КО, предвидување на емисии и испитување на
ефекти од законодавство, логистика и технички мерки за КО.
Постојат три главни методи за анализа на цврстиот КО и тоа 9:
• Директна анализа (SAMPLE and SHORT) каде се зема одреден статистички
примерок, се разгледува, се утврдува состојбата, и се донесува одреден
заклучок, оваа метода се применува во САД и Европа.
• Индиректна анализа каде од пазарот на производи се земаат податоци од
производителот и од индуструјата, потоа се пресметуваат одредени барани
параметри, се утврдува состојбата и се донесуваат одредени заклучоци
• Индиректни анализи преку продукти за пресметка на КО каде OUT PUT
третманот обично е помалку хетероген од IN PUT на КО.
Денес се применуваат и други подобрени методи на пример за
подолгорочни мониторинг анализи, како на пример SOFTVER STAN за
•

9

P.H. Brunner., W.R. Ernst., „Waste menage”, Res., 4,147,1986
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мапирање на токовите КО и проценка на животната средина (EIA Enviromental
Impact Assessments), и STAN моделира, симулира и оптимизира во процесот на
УКО. Тоа тука ќе резултира со уникатен ЛМУКО модел кој во стартна основа
ги применува можност на намалување на КО кој ги практикува MFA. Овај
аспект е значаен за ова истражување со самиот факт дека секој човек создава
поголема количина КО од тоа што му е како неопходна потреба. Моделите и
софтверите тоа можат да го предвидат и планираат. Ова значи дека иднината
секое управување е поврзана со модерната технологија. Овај поднаслов е
значаен затоа што основната цел на ЛМУКО е делумно содржана во ваквиот
начин на размисла.
2.2.3.

Аспект на анализа на КО преку цели на УКО

Глобална цел е давање на услуги на граѓаните, а посебно КО да се
отстрани од населените места за да се создадат подобри хигиенски услови за
живот. Конкретно целта за УКО претставува јасно анализирање на целокупниот
процес на УКО за создавање на квалитетн и функционален систем за секој
граѓанин. Целите за УКО во ЕУ се регулирани со директиви за УКО како
составен дел од секое законодавство. Ова би значело дека УКО е процес кој
мора да тежнее до совршенство, но и секогаш да се има на ум дека може и
подобро.
Од овие три аспекти може да се констатира дека третманот на КО и
неговото УКО можат да се разгледуваат на најразлични начини и со
најразлични анализи. Во ова истражување тоа ќе биде за потребите и
можностите кои владеат во РМ но јасно ќе се потенцира дека тоа ќе биде
оставено на најисплатливиот или најпогоден начин на другите држави. Затоа
овај аспект на гледање на работите во подолниот тек на истражувањето ќе биде
онај на кој ќе се темели пристапот на ова поле. Додека двата претходно
претставени аспекти се само со една цел појавата на КО да се претстави од еден
поинаков агол но и да се потенцира дека дека постојат погледи кои можат да
бидат секогаш актуелни за разгледување и надолнување на ова поле. Освртот ќе
биде за РМ како целина. Овај аспект е значаен за ова истражување со самиот
факт дека секоја цел треба да биде соодветно пресметана како исплатлива или
да се знае нејзината цена. Овај поднаслов е значаен затоа што основната цел на
ЛМУКО е преминот кон повисоко ниво на услуга да одат со одредена
економска логика.
Од овие три поднаслови ќе произлезат и врз основа на нив ќе бидат
дефинирани одредени формулации за развој на ЛМУКО и тоа за поимите
оценка (логистичка оценка) кој ги одредува посакуваните параметри (аспект
(логистички аспект), концепт (логистички концепт), задача, функција и ниво
(логистички задачи, функции и нивоа), како и пристап (логистички
пристап)). Овие дефиниции ќе бидат основа над која се темели ЛМУКО
изразен како параметри (логистички параметри) кои се изработени и
применети во ЛМУКО и ЛСУКО од кандидатот на докторската дисертација.
На крај овие дефинирани и посакувани параметри ќе бидат надополнети
со логистички влијанија кои одат во насока на понуда која ќе понуди повисоко
ниво на услуга кога станува збор за квалитетно УКО на реална и фактичка
состојба. Тоа го има во сите три фази на новиот ЛМУКО но и провејува во
целокупниот стратегиски поглед на ЛСУКО. Ова дополнително за ова
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истражување ќе значи збир на сеопфатност на повеќе критериумска анализа која
преку низа на повеќе критериумски влијанија би значело одлука која исто така
би била разгледана како повеќе критериумски параметар. Затоа овие основни
аспекти се од еден сериозен значеј за ова истражување.
2.3.

ПОСТОЈНА ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

Постојната политика на УКО во РМ се темели на неколку основни
столбови. Таа претставува реалност која е дефинирана со свои правила кои
треба да дадат посакувани ефекти.
Формално во РМ, локалната заедница или општините се тие што се
одговорни за УКО, па следствено на тоа и за неговото целокупно планирање.
Нивната институционалност произлегува од Уставот на РМ кој го пропишува
правото на секој граѓанин на здрава животна средина но и негова
обврската да ги штити и да ги унапредува животната средина и природата.
Според тоа, државата е должна да обезбеди здрава животна средина за сите
своите граѓани. Во оваа смисла, со процесот на децентрализација во земјата,
многу надлежности од оваа област од страна на државата се делегирани на
општините
Имено констатирано од досегашните искуства во оваа област е дека
општото ниво на свест за животна средина во РМ е ниско и информираноста за
еколошките проблеми е недоволна. Луѓето не се свесни за нивната сопствена
одговорност и улогата како производители но и како чинители во намалувањето
на КО. Постои ограничено знаење за тоа што значи депонија проектирана и
управувана според стандардите на ЕУ, а луѓето се навикнати и го прифаќаат
дивото одлагање на КО. Исто така, има недостаток на разбирање за важноста на
плаќањето на услугите за собирање и одлагање на КО, висок процент од
населението не го плаќа надоместокот за собирање на КО. А исто така е
констатирано дека и свеста за транспортот на КО е на ниско ниво и скоро и да
не постојат специјални возила за транспорт на селектиран КО (оваа појава е во
зародиш во РМ, и има некава примена во поголемите градски центри).
Организациите страдаат од недостаток на финансиски средства и од
застарена опрема за собирање на КО.
После ова што е потенцирано за УКО ќе се пристапи кон законскиот дел
за оваа област и ќе биде претставена општата политика во РМ која се темели на
следните три документи кои произлегуваат од Националниот план за
управување со отпадот. Тоа се: стратегијата за УКО 10, националниот план за
УКО 11, и локалниот еколошки план и програма за УКО, што се подготвуваат
за тригодишен период и се усвојуваат од страна на МЖСПП 12, а по предлог на
локалните самоуправи, правните и физичките лица вклучени во фазите на
имплементација на УКО.
10
Предлог на Стратегија за управување со отпад на Република Македонија (2008 – 2020 година), Скопје,
Март 2008 година
11
Национален план за управување со отпад (2009 – 2015) на Република Македонија, Финален нацрт
документ, Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, Октомври,
2008 година
12
Национална Стратегија за одржлив развој во Република Македонија дел 1,2 (2009 – 2030), Министерство
за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2010 година
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Согласно Законот за УКО, општините се надлежни за многу важни
активности во делот на УКО: заштита на животната средина, животот и
здравјето на луѓето, остварување на целите и насоките утврдени во
националниот еколошки акционен план, спроведување на општите принципи и
насоки за УКО, основање на интегрирана национална мрежа на инсталации и
инсталации за преработка и за отстранување на КО, остварување на обврските
во врска со УКО, коишто РМ ги презела на меѓународно ниво, организација на
собирањето, транспортирањето и депонирањето на КО, надзор над транспортот
и депонирањето на индустрискиот неопасен КО, донесувањето одлуки за
локацијата на капацитетите за УКО, усвојување на прописи за УКО на локално
ниво, финансирање и надзор над затворањето на дивите депонии и затворање
на капацитетите за УКО, основање на депонии за неопасен и инертен КО е исто
така во надлежност на општините, но, издавањето дозволи, инспекцијата и
мониторингот во врска со прашањата од доменот на заштитата на животната
средина, со исклучок на депониите за инертен КО, се во надлежност на
МЖСПП. Но исто така битно е да се констатира и потецира дека политиката на
УКО на државно ниво е сконцентрирана во Владата на РМ односно МЖСПП.
Овај наслов јасно дава една претстава на тоа како е организиран
целокупниот систем на УКО во РМ од законски и правен аспект. Кога станува
збор за логистиката како наука ова би се надополнило со прикажувањето на
основните перформанси на системот (претходно дефиниран од законски и
правен аспект), како и нивната поделба. Основните области каде логистиката ќе
се разгледува во ова истражување се локацијата, концептот, начинот на
организација, категоријата и функцијата (разгледувани преку погледот на
логистички центри), технологијата за реализација на основните фази за УКО
селекција, собирање, транспорт, депонирање и обработка потоа (разгледувани
преку логистички предзнак), информациската технологија на поврзаност
(разгледувани преку погледот на логистички информативен систем), методите и
постапките за стратегиско, тактично и оперативно планирање (разгледувани
преку погледот на логистички перформанси), и на крај методите и постапките за
следење, мерење и анализа на процесите (разгледувани преку погледот на
логистички систем).
Од ова јасно би произлегле основните перформанси на системот
претставени преку параметри, измерители, коефициенти и показатели кои се
дел од логистиката при нејзиното прецизно функционално дејствување. За
совладување на препреките и заземањето на подобра позиција секој систем
треба да ги планира, да ги прати, да ги упавува, да ги контролира сите наведени
перформанси на вака поставениот системот. Исто така сите овие наведени
перформанси на системот се основа за превземање на одредена постапка за било
каква измена во системот.
Основните перформанси на системот скоро секогаш се поврзани со
одредени трошоци (конкретно логистички трошоци), нивниот степен на
логистичка функционалност (најчесто наречен степен сервис 13, техничките
карактеристики на системот, технолошките карактеристики на системот, како и

M. Б. Видовић., „Moгућности pобољшaња перформанси логистичких система оптимизацијом
оперативног планирања неких клас претоварних процеса”,Саобраћајни факултет, Универзитета у Београду,
докторска дисертација, Београд, 1997
13
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безбедносните аспекти (гледани низ призмата на логистички трошоци), и
нормално еколошките трошоци како неизоставен дел од процесот.
Поделбата на основните перформанси на системот се разгледува во
четири основни категории групирани од аспект на тврди (профит, трошоци,
ефикасност и финансии), и меки (задоволство на корисници, сервис степен, и
доцнење) измерители, од аспект на интерни логистички перформанси
(селекција, собирање, транспорт и депонирање), и логистички перформанси
(одраз на нивоата на поставеност на работите, нивната функционалност, и
системското разгледување на логистиката преку повеќекритериумска анализа на
системот, Anderson, Aronson и Storn (1989) 14, како и Crow, Heaver и Henrikson 15,
аспектот на истражување на логистичките перформанси гледани глобално,
преку гледање на зацртани однапред поставени показатели, преку погледот на
одредена стратегија, и поглед на покажување на посакувани технички,
технолошки и економски резултати, Novack (1989) 16, и четвртиот аспект на
чинители разгледуван од аспект на нивоа, и тоа прво ниво разгледување на
селекцијата собирањето, транспортот и депонирањето како посебни целини,
второ ниво разгледување на целокупниот тој систем како една целина и на крај
трето ниво ситемот како целина.
Ова вака заокружено претставува дел од една поинаква политика на УКО
наречена логистичка политика јасно и прецизно разделена во сегменти, нивоа и
подсистеми се со една единствена цел постигнување на оптимална
функционалност на системот на УКО. Со вака претставена логистичка политика
и правила на логистиката се сака да се создаде условот новиот ЛМУКО да не
биде далеку од функционалноста на некои модели и примената на
функционалните елементи во тие модели да не заостанува во овај ЛМУКО. Ова
овај наслов го прави како спона на законот и логистиката. Тука мора да се
потенцира и онај начин на сообраќајно транспортно размислување со примена
на логистичките и комунални елементи во една компактна транспорно
комунална логистика за носење на оправдана и посакувана реална одлука за
УКО во РМ. Затоа параметрите на ЛМУКО ќе бидат надополнети со реални
показатели на ЛМУКО кои се дел од подолниот текст на овај наслов.
Ова ќе биде надополнето со конкретно дефинирање на поимите кои ги
користи ЛМУКО за дефинирање на посакуваните логистички влијанија како
показатели кои се применети во ова истражување. Овие уникатни толкувања се
изработени и применети во ЛМУКО и ЛСУКО од кандидатот на докторската
дисертација како влезни реални показатели одат во насока на понуда која ќе
понуди повисоко ниво на услуга кога станува збор за квалитетно УКО. Ова вака
дефинирано ќе биде основа за стратегиска оправдана понуда, развој и примена
на ЛСУКО во рамки на закон. Ова дополнително за ова истражување ќе значи
збир на сеопфатност на повеќе критериумска анализа која преку низа на повеќе
критериумски влијанија би значело одлука која исто така би била разгледана
како повеќе критериумски показател.

14

P. Andersson., H. Aronsson., N. Storhagen., „Measuring logistics performance”, Engineering Cost and
Production Ekonomics, 17, 1989
15
G. Crow., T. Heaver., L. Henrikson., „Logistics performance: Definition and measurement”, IJDLM, Vol 24,
No. 1, 1994
16
R. Novac., „Quality and control in logistics: A process model”, International Journalof Physical Distribution and
Materials Menagement, Vol. 19, No 11, 1989
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2.4.

ПРЕСЕК НА СОСТОЈБАТА НА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

Пресек претставува преглед на основните средства, карактеристики што
се јавува при одреден настан. Пресекот на состојбата со УКО претставува
состојбата на УКО во РМ на ниво на региони гледано до денес. Тоа би било
претставено на еден сликовит начин. Состојбата со КО каква е, колкава е, која е,
што е и слично положба на таа појава или положба во која УКО се наоѓа. На
сликата е претставена пирамидата на УКО која е претставена на сликата број
2.1. има два прикази, првиот под А ја дава пирамидата со претстава за
институционалниот поглед и реалност на поставување на состојбите за УКО кои
владеат во РМ, додека на приказот под Б даден е пирамидалниот приказ по
законски документи кои се основа за стратегиски поглед на УКО повторно за
РМ од највисоко до најниско ниво.

Слика број 2.1. Пирамида на институционално УКО во РМ
Изработен од кандидатот на докторската дисертација

Но УКО во РМ имаат свои слабости тие слабости се следни:
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недоволен опфат на организирано собирање на КО, ниски стандарди на
собирање и депонирање на КО,
• нема сепаратно собирање,
• третман и депонирање на опасниот и неопасниот КО во
производниот/енергетскиот и услужниот сектор,
• недоволна сепарација на различните фракции на медицинскиот КО,
• ниски стандарди за третман и депонирање на КО од здравствената и
ветеринарната здравствена заштита,
• нема сепаратно собирање и преработка на употребливите фракции на
посебните текови на КО,
• нема стандарди за квалитет и искористување за компост и секундарни
горива низок степен на преработка за секундарни суровини поради
недостаток на пазари за материјали што се рециклираат,
• ниски стандарди за заштита на животната средина,
• несоодветно управување со животинските нус-производи од сите категории,
присуство на 16 идентификувани контаминирани локации, 55 комунални
депонии без дозволи и диви депонии и нема капацитети за
третман/депонирање на градежен КО и шут потенцирано за РМ.
Во овие наведени рамки ќе бидат и одредените новини кои ќе
произлезат од ова истражување. Додека логистичкиот модел и стратегија
ќе водат кон подобрување на условите за УКО на еден сообраќајно
транспортен систем. Во друга насока кога станува збор за едно
подобрување од аспект на појавата УКО тоа мора да оди кон подобрувања
на сите законски документи, програми и стратегии.
Тоа во логистиката се нарекува збир на системски поставени
перформанси за постигнување на посакуван успех. Системот на перформанси
треба да претставуваат подршка за одлука на секое ниво 17. Тој систем на
перформанси опфаќа: фокус на резултатите, примена на системски пристап,
разгледување на сите достапни искуства, анализа на потребите и можностите,
анализа на одреден примерок, проекција на систем (модел), развој и
оформување на систем (модел), имплементација на систем (модел) преку
стратегиски пристап, и евалуација на целокупниот процес.
Според ISPI 18 сите наведени перформанси стручњаците за логистика
сакаат да ги разгледуваат од три аспекти, и тоа развој на модел за перформанси,
и методологија за нивно унапредување, истражување на сите значајни
системски аспекти, и следење на се што е значајно за унапредување на одредени
перформанси во конкретниот случај УКО. И на крај јасно кога овие
перформанси одат во прилог на подобрување на состојбата на УКО тоа треба да
биде во рамки на закон и правила кои треба да се унапредат се со една
едноставна цел подобар и поквалитетен живот за секој. Пресекот на состојба е
значаен секогаш за да може да претстави една јасна слика за состојбата и
нејзината реалност во реален и посакуван моментум.
Тоа овај наслов го има и секоја идна акција на ЛМУКО ќе биде во оваа
рамка на функција разгледуван од сообраќајно транспортен логистички аспект
со примена на елементите на комуналната и транспортна логистика.
•

G.M. Radivojević., M.D. Miljuš, M.B.Vidović., „Logistički kontoling i performase”, Univerzitet u Beogradu,
Saobraćajni fakultet, Beograd, 2007
18
ISPI- International Society for Reformance Improvement, www. ispi.org
17
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Ова ќе биде надополнето со конкретно дефинирање на поимите кои ги
користи ЛМУКО како излезни логистички елементи за дефинирање на
посакуваните сценарија, алтернативи и можности како опции кои се применети
во ова истражување. Овие дефиниции се конкретна и реална излезна основа над
која се темели ЛМУКО.
Можностите на ЛМУКО се дефинираат како скалила за премин во
подобрено сценарио преку премин од полоша кон подобра алтернатива. Затоа
толкувања за можности нема да има. НО затоа секогаш ќе постојат како
влијателни фактори за посакувани излезни елементи на ЛМУКО и се дел од
глава шест како уникатни и посебни за потребите на УКО и ЛМУКО за
постигнување на повисоко сценарио. Тоа е се во една уникатна комбинација со
опциите како дел од сценаријата како повеќе критериумски излезен и посакуван
краен елемент.
2.5.

ЕВРОПСКИ ИСКУСТВА НА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

Искуствата претставуваат доживеани, стекнати (знаења, вештини,
навики) низ животната практика кои треба да доведат до крајна констатација.
Овај дел од оваа глава два би дал претстава и преглед со состојбата на КО во
светот односно сите постапки, методи и практики за УКО во РМ но гледано и
пошироко Европа како континент од кој дел е и РМ.
Генерирањето на КО е зависно од секторот и типот на КО во кој се
создава. Секторот од од кој потекнува КО и типот на КО ги отсликуваат
социоекономските ефекти, а во некои случаи и разликите. Проценката на
собраниот КО во светот (не вклучувајќи градежен отпад, отпад од рушевини,
рударски и земјоделски КО) изнесува помеѓу 2,5 – 4 милијарди тони 19. Грубата
проценка на генериран КО годишно во PAN (Pan Evropski Region) изнесува
помеѓу 6 – 8 милијарди тони (целокупен КО) 20.
Собраниот КО во светот како една глобала е следен:
Вкупната количина на собран КО во светот за 2004 година изнесува 1,2
милијарди тони според наведените извори.
• Во САД по жител количината на создаден КО изнесува 700 килограми.
• Во Индија по жител количината на создаден КО изнесува 150 килограми.
• Во Австралија и ЕУ по жител количината на создаден КО изнесува 600
килограми.
• Во Јапонија, Северна Кореја и Источна Европа по жител количината на
создаден КО изнесува 300 ‒ 400 килограми.
• Во Кина по жител количината на создаден КО изнесува 500 килограми.
• Во Бразил и Аргентина по жител количината на создаден КО изнесува 200 300 килограми. И,
• Во Кенија по жител количината на создаден КО изнесува 220 килограми.
Прегледот на застапеност на технологиите за третман во светот се следни
постојат 4 различни типови на методи за третман на КО тие се:
• Неконтролирано рано илегално одлагање.

19
20

Извори: Нациналните агенции за животна средина OECD, EUROSTAT, CycleOpe.
Iddem.
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Одлагање на контролирани депонии (едностави несредени депонии до
еколошки коректни депонии со најнови технологии на издвојување на
биогас и преработка на КО во енергија).
• Инсенерација со или без повторно искористување на КО во енергија.
• Повторно искористување на материјалите (компостирање, повторна
употреба и рециклирање).
Неколку фактори влијаат на пазарот на КО, а имаат влијание на нивниот
развој во поглед на структурата и функционалноста и тоа: тоа е дел од интернет
адресите каде КО е главен показател 21 за наведените фактори, и тоа22, како и на
одреден дел 23, и 24. Тука РМ не изостанува институционално (при изработката на
ова истражување главен документ беше 25.
• Економски фактори (економски раст, пораст на популацијата, квалитетен
живот, структура на индустријата и пазарот на секундарни материјали).
• Социолошки фактори (пораст, структура на популацијата, структура на
домаќинствата).
• Културолошки и историски фактори (начин на потрошувачка, свест за
животна средина, однесување во слкад со мнозинството).
• Географски фактори (големина на земјата, расположливост на земјиште,
геологија, изглед на земјиштето, густина на населението, урбанизација).
• Регулативни законски и политички финансиски регулативи.
Секој од факторите придонесува во количините на КО во зависност од
секоја земја која има своја историја но и сегашен развој. Класификацијата на
земјите по начинот на третман на КО е следна: Земји кај кои процентот на
депонирање поминува 40%, Хонг Конг, САД, Јужна Кореја и ЕУ, Земји во кои
исенерацијата е поголема или еднаква на 20% ЕУ15, Сингапур и Јапонија и
Земји во кои илегалнните депонии се диви со процент од 30% Мароко, Мексико,
Тунис.
Сите теории се менуваат во зависност од многу фактори, особено
социое-кономските и културно-историските па дури потоа регулативните. Но
сепак исто или барано е за сите системи на УКО, било да се развиени, во развој
или неразвиени. Тие барања се следни: УКО, селекција на изворот, собирање
(индивидуално и колективно), собирање со специјални возила (хартија,
пластика, стакло, останат КО), транспорт (различен отпад различен транспорт),
вреднување и ефикасност при собирање на КО, трансфер претоварни станици,
депонија (избор на локација за депонија), депонирањето на КО (начин) и
користење на КО и негово стратешко планирање за различни намени (кои нема
да бидат дел од ова истражување како технички и сообраќајни правила.
Од ова може да се констатира дека пристапот за УКО и неговиот пазар
имаат своја цена (КО има цена), тоа е дел од економската вредност на КО. Тука
логистиката со своите постапки и перформанси игра една од главните улоги за
идентификација, формирање, мерење, следење, како и планирање на
перформанси. Исто така тука треба јасно да се постават задачите на
•

21

www.pet_eco.hr
www.ecooperativa.hr
23
www.recikliranjestaklo.com
24
www.aqva_proekt.com
25
Национална стратегија за инвестиции во животната средина (2008 – 2013) план, Министерство за
животна средина и просторно планирање на Република Македонија, Март, 2009 година
22
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логистичките перформанси (стратегиски и оперативни), целите, функциите
(следење, контрола, и управување), и на крај релации помеѓу идентификација на
задачи, цели и функции на перформанси. Но како што беше потенцирано дека
КО има цена логистиката најсликовито и најпрецизно тоа го прави преку
јасното и прецизно дефинирање на трошок како еден од најзначајните
показатели на перформанси. Вкупните трошоци претставени во трудот на
Bennet (1977) 26, но и во трудот на Ghiani, Laporte и Musmanno (2004) 27,
пристапите и искуствата кон логистичките трошоци претставени во трудовите
на Deganzo (1989) 28 и Blumenfeld и Burns (1985) 29, но и во трудот од Burns,
Randolph и Deganzo (1983) 30, Deganzo и Newell (1993) 31, и Higginson (1993) 32.
Исто така за разгледувањето на логистичките трошоци од битно и сериозно
значење беше подсистемското разгледување претставено во трудот на Weber
(1987) 33, и сегментарно разгледување на логистичките трошоци само на еден
подсистем претставен во трудот на Gattona (1988) 34, но и хиерархиското
разгледување на логистичките трошоци претставено во трудот на Vidović
(1998) 35, како и логистичките трошоци за остварување на посакувана мисија
претставено во истиот труд. Затоа во овај наслов прави и компаративна
споредба со реални случаи претсвени како искуства во трудовите на Martins,
Figueiredo, Azevedo, Ribeiro, Proença, и Abreu (2007) 36, и Wu, и Dunn, (1994) 37.
Вака дефиниран овај наслов како комбинација од реалност и наука е
комлетно во функција на ова истражување. И ова истражување се темели на
истите принципи реалност и наука.

26

E. Bennet., „Distribution costs Control System Design Concepts”, Internacionalen Materialfluϐ-Kongereϐ,
Berlin, 1977
27
G. Ghiani., G. Laporte., R. Musmanno., „Introduction lo Logistics System Planning and Control”, Jonh Wiley &
Sons, 2004
28
C. Deganzo., „The crane scheduling problem”, Transportation Research, Vol. 23B, 1989
29
D.E. Blumenfeld., l. Burns., „ Analyzing Trade-off Between transportation, Inventory and Production Costs on
Freight Networks”, Transpn. Res. 19B, 1985
30
L.D. Burns., W.H. Randolph., C.F. Deganzo., „Distribution strateggise that minimize transportation and
inventory costs”, Op. Res. Vol. 33, No 3, 1983
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Научен пристап и резиме за глава два:

Научниот пристап за глава два се темели на публикации, трудови,
законски прописи, интернет адреди и официјални податоци од ДЗСРМ.
Споредбено се направени голем број на компаративни анализи. Логистиката
како наука е присутна секаде во секој наслов. Цитирана е литература која е само
како споредба за јасно и прецизно дефинирање на УКО од логистички поглед на
работите. Со ова сака да се потенцира дека иако оваа глава два не е технички
дел од ЛМУКО технички во целост комаративно и искуствено прави обид за
постигнување на повисоко ниво на квалитет. Тие анализи се дел од овај дел на
оваа глава два.
Пристапот на разгледување на работите се темели на јасно и прецизно
дефинирање на поимот УКО, законската поткрепа, како и погледот на УКО.
Видовите, нивоата и третманот на КО поткрепен со публикации и дела каде
јасно се прецизирани сите транспорни карактеристики и правила на КО како
стока, разните видови на постапки при транспорт и одлагање се ова со поткрепа
од најдобрата светска научна литература. Политиката на УКО, пресекот и
искуствата преку пристапите, трошоците, правилата, аспектите и степен на
посакувани правила кои се дел од логистиката но прилагодени за УКО. Ова вака
дефинирано дава една уникатна слика за УКО како процес. Уникатноста на
оваа глава два се темели на тоа што се успева да се прикаже УКО со еден
поинаков пооглед. Тоа оваа глава два ја прави како стартна основа за јасно и
прецизно дефинирање на влезните податоци во новиот логистички модел со
еден поинаков поглед но и за новата логистичка стратегија за УКО.
Тука иако може да се резимира дека УКО не е доволно разгледуван во
одреден систем во конкретниот случај РМ, сепак се што е наведено во глава два
прави поинаква слика за законската состојба на УКО. Тоа мора да се разгледа
со еден поинаков научен поглед кој е дело на врвни светски истражувачи кои
логистиката и нејзините модел, стратегија, перформанси, валидност,
верификација или имлементација се докази кои имаат јавна меѓународна
примена. Такви трудови кои се дело од оваа проблематика но и се влез за оваа
глава два како дел од истражувањето беа од авторите M. Goetschalckx, C.
J.Vidal, K. Dogan (2001) 38 каде јасно се потенцира логистичкиот глобален систем
од призмата на управување како интегрирана стратегија претходно соодветно
логистички моделирана. Исто така стратегискиот начин на размислување за
квалитетно управување е дело на авторот A. Mckinnon (2001) 39, додека пак
примената на перформанси на конкретен логистички случај од страна на
авторите K. Lai, E.W.T. Ngai, T.C.E. Cheng (2003) 40 направија јасна и квалитетна
претстава за перформанси како применлива категорија за секој случај. Но и
управувањето како процес односно онаа стратегиска страна на истражување на
логистиката како наука применлива за УКО во РМ е публикувано дело на
авторот при изработката и анализите на ова истражување, тоа е трудот 41 кој
38

M. Goetschalckx, C. J.Vidal, K. Dogan, „Modeling and design of global logistics systems: A review of
integrated strategic and tactical models and design algorithms”, Atalanta, USA, 2001
39
A. Mckinnon, „Integration logistics strategies”, Heriot-Watt University, Edinburgh UK, 2001
40
K. Lai, E.W.T. Ngai, T.C.E. Cheng, „An empirical study of supply chain performance in transport logistics”,
Hong Kong, PR China, 2003
41
I. Dukoski., G. Reckoska., N. Talevski., „Basic of logistic model about communal waste menagement“, XIX
Međunarodni prometni simpozij, Prometni sustav, Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Opatija, Hrvatska,
2012., ISSN 0351-1898 Vol.32 Nº 5-6 Str(378-381) Suvremeni promet, Zagreb, rujan-prosinac, 2012
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јасно ги поставува темелите на едно влезно УКО конкретно за РМ со
логистички предзнак.
Тука УКО ќе биде претставено преку националниот план за УКО во РМ 42
(овие податоци ќе бидат дел од глава четири, стратегијата за УКО во РМ 43 и на
крај јасната одржливост на стратегијата за УКО во РМ 44, Но сепак како дел од
основата на научниот поглед на оваа појава ќе биде и делото кое е магистерска
работа и се однесува за УКО со цврст отпад и јасно е дефиниран регионот кој се
разгледува како просторна целина, со реални податоци од реално време и
соодветна функционалност на просторот и времето од авторот D. Savić (2008) 45.
Додека за ваков пристап (истражување за изработка или нов докторски труд) со
логистичка содржина за УКО регионално за овие простори но и друга светска
литература со јасна географска целина авторот во моментот на истражувањето
не успеа да пронајди. Се што беше пронајдено беше од концептуална природа,
стратегиски поглед на појавата УКО но не како јасно дефинирана целина што е
и дефиниран наслов дел од оваа глава два.
Делото на G. Vujić, и P. H. Brunner (2009) 46 каде јасно се одредува што е
КО, кое е потеклото на КО, како се проценува КО, методологиите за процена и
пресметка, физичките и хемиските карактеристики на КО се земени како една
основа каде научниот пристап е од пресудно значење. Класификацијата на
стоките според закон се разгледуваше и преку трудовите на Г. Речкоска и Р.
Речковски (2000) 47 каде јасно се потенцира поставеноста за стоките во видови и
потребата од класифицирање на истите, надополнети со трудови кои се дело и
на авторот на ова истражување како искуствени погледи и пристапи но на помал
простор односно ниво на општина за потребите на магистерската работа под
наслов 48, како и логистички стратегии 49. Спојот на овие три труда е од сериозен
значај за ова истражување.
Тука основа на научен поглед ќе биде цитираното дело и трудовите во
погорниот текст, но и од пресудно значење беа искуствата применети во
литературата 50, 51, но и во публицираните дела 52 и 53. Како и наведените планови
42
Национален план за управување со отпад (2009 – 2015) на Република Македонија, Финален нацрт
документ, Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, Октомври,
2008 година
43
Предлог на Стратегија за управување со отпад на Република Македонија (2008 – 2020 година), Скопје,
Март 2008 година
44
Национална Стратегија за одржлив развој во Република Македонија дел 1,2 (2009 – 2030), Министерство
за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2010 година
45
D. Savić, „Doprinos regionalnom planiranju upravljanja čvrstim komunalnim otpadom za regionu Sombor,
Apatin, Kula, Odžaci i Bač ”, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad, 2008
46
G. Vujić, и P. H. Brunner, „Sustainable Waste Menagenent”, Novi Sad, Jul, 2009
47
Речкоска Г., Речкоски Р.; Класификација на стоките во Законот за царинска тарифа, Зборник, ФТУ Охрид, 2000
48
Н. Талевски., „Одржлив логистички модел на систем за собирање на комуналниот отпад во Општина
Битола”, Универзитет Св. Климент Охридски, Битола, Технички факултет, Сообраќаен отсек, Битола, Р.
Македонија, Битола, 2010
49
И. Дукоски, „Логистички стратегиии“, предавања на постдипломски научни студии, Технички факултетБитола, Битола, 2005
50
Г. Речкоска., Р. Речкоски.; Класификација на стоките во Законот за царинска тарифа, Зборник, ФТУ Охрид, 2000
51
Г. Речкоска., Производен менаџмент - познавање на стоките, универзитетски учебник, Охрид, 2008
52
Г. Речкоска, „Познавање на стоката, транспорт и осигурување“, Факултет за туризам и угостителствоОхрид, Охрид, 2003
53
Г. Речкоска, „Познавање на стоката и методи на испитување на прехранбените стоки“, Факултет за
туризам и угостителство-Охрид, Охрид,1995
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стратегии и закони за УКО во РМ цитирани оваа глава два. Научниот пристап за
оваа глава два се темели на законските правила и стратегии кои се сотавен дел
од плановите на државно и локално ниво, исто така се темели и на искуства кои
се применети во една дисертација со логистички предзнак (сервис степен),
трудовите претходно цитирани. Но исто така компаративни елементи од
логистиката се користени од трудовите за оформување на одредена стратегија 54,
менаџирањето 55, и промоцијата 56, пред и потоа анализите 57, визијата како поглед
за реализација на одредена политика со предзнак логитика 58, но и УКО како
дело од менторот и кандидатот на ова истражување 59. Вака заокружена
политиката на УКО јасно прави обид да ја прикаже вистинската страна на УКО
која не е ни малку за потценување.
Освен основните закони, планови и стратегии кои владеат во РМ за УКО,
логистичкиот контролинг и перформанси има и примеси од научните трудови за
зелена логистика 60 (тука само како компаративна споредба), исто така и за
атмосверските влијанија 61 (исто како компаративна споредба), но и логистиката
како процес чекор по чекор за остварување на посакуван резултат 62,
логистичкиот менаџмент 63. И вака заокружена оваа глава два би одела во прилог
на создавање и развој на нов модел ЛМУКО и нова стратегија ЛСУКО за
подобрување на состојбата на УКО нормално во рамки на законите и нивната
функциналност. Тоа е реалност во понатамошните излагања на ова истражување
детално се дадени за новиот ЛМУКО во (ПРИЛОГ 6: ИЗГЛЕД НА
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД –
КОНКРЕТНИ
СЛИКОВИТИ
ПРИКАЗИ,
ОБЈАСНУВАЊА
И
ТОЛКУВАЊА) каде е даден државотворниот и законски момент на
регионално ниво за УКО.
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ГЛАВА ІІІ
3.

СЕГАШНА КОНЦЕПЦИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
„Not wanting anything, we have everything”
Ippolito Nievo
„Не сакајќи ништо, имаме се”
Ippolito Nievo

Дефиниција: Концепт 1 претставува одреден нацрт на говор или на некој
писмен состав што се уште не е конечна верзија. Основна замисла, поим,
мислење. Додека концепција претставува одредена замисла, недовршен нацрт,
начин на размислување на некои појави и претставува главна замисла. Тука ќе
биде претставена сегашната концепција на УКО во РМ. Од наведената
дефиниција може да се констатира дека сегашнината, работата која се случува
во овај момент е спротвиност од минатото, и насока кон иднината. Концептот и
концепцијата претставуваат процес кој е динамичен и секогаш со постоечка
можност за подобрување на одреден нацрт на говор или на некој писмен состав
кој е поим, замисла, миcлење, план, скица. Ако се има предвид ова што е
претходно наведено концептите можат да се поделат на:
• концепти од минатото
• концепти од сегашноста, и
• концепти за иднината
Опфатот на оваа глава три е следен по наслови:
• На почетокот во воведниот наслов ќе биде претставена сегашната
концепција на УКО во РМ.
• Потоа ќе бидат дефинирани логистичките аспекти (технолошки, технички,
сообраќајно ‒ транспортни, економски и еколошки) кои најчесто го пратат
УКО.
• Ќе се разгледаат различните логистички концепти (просторен, временски
и функционален) за УКО кои ќе бидат дел кој посебно ќе биде акцентиран и
понатаму ќе биде дел кој ќе претставува една од појдовните точки во
дефинирањето на новите предлог ЛМУКО и ЛСУКО.
• Оперативни, диференцирачки и диспозитивни задачи, функции и нивоа
со акцент на повеќе операции кои се основен дел од процесот на УКО ќе
бидат дел од оваа глава разгледувани како логистички задачи, функции и
нивоа.
• И на крај ќе бидат претставени и логистичките пристапи (концентрација,
специјализација, децентрализација, кооперација и интеграција) кои во
понатамошниот дел од ова истражување исто така ќе бидат од пресудно
значење за избор на оптимален ефикасен и ефективен ЛМУКО, како и
оправданост од примената на новата ЛСУКО.
1

Љ. Миќуновиќ, „Современ лексикон на странски зборови и изрази”, Венеција, Штип, 1999
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Сите претходно наведени логистички аспекти, концепти, задачи,
функции и нивоа како и пристапи во ЛМУКО се претставени како негови
ПАРАМЕТРИ.
Од тука може слободно да се каже дека оваа глава три е глава во која
започнува едно поинакво гледиште на УКО, а тоа е логистичкото. Толкувањата
за секоја општина нудат поинакви погледи кои само со еден ваков тип на
толкување и примена на повеќекритериумска анализа, влијание и одлука можат
да дадат конкретна подобрена состојба на системот УКО. Тоа како опција го
нуди ова истражување со примена на производите од ЛМУКО.
Денес сегашната концепција на УКО во РМ се темели на две основи и
тоа (и ова е содржано во целост на ЛМУКО и се применува во целокупните
негови фази):
• Концепт на законска и правна регулатива (регулиран на три нивоа и тоа:
национално, регионално и општинско), и
• Концепт на функционала одржливост (димензиониран по уникатните
специфики кои ги пратат одредени региони и општини во државата)
Од аспект на концептот за законска и правна регулатива во РМ,
УКО е регулирано со Законот за животна средина 2, како и седум измени и
дополнувања на наведениот закон, Национален план за УКО во РМ 3, Законот за
управување со отпад 4 со сите дополнителни измени, како и правилници за
постапување со различните видови на КО (донесени од страна на МЖСПП) 5 кои
ја третираат оваа појава во сите нејзини сегменти, и на крај Стратегија за УКО
на РМ (2008 – 2020) донесена од Владата на РМ 6. Се ова е регулирано на
национално ниво за што надлежностите се кај МЖСПП. Додека овие наведени
регулативи на регионално ниво се надлежностите кои се пренесуваат на осумте
плански региони и градот Скопје, и на општинско ниво каде належностите се
пренесени на секоја општина поединечно, односно самите општини ги
применуваат наведените регулативи и одлучуваат за себе.
Од аспект на концептот на функционална одржливост УКО во РМ
ги опфаќа сите социјални, економски, културни, технички, техолошки,
политички, правни, природни и еколошки елементи на уникатност за секоја
општина. Овие уникатности на еден одржлив логистички модел на систем за
собирање на КО во Општина Битола7 се прикажани во магистерскиот труд на
кандидатот на оваа докторска дисертација, како и публикуван труд за УКО 8.
Други уникатности на функционална одржливост се дадени во Националната

Закон за животна средина „Службен весник на Република Македонија” бр. 53/05 од 05. 07.2007 година
Национален план за управување со отпад (2009-2015) на Република Македонија, Министерство за
животна средина и просторно планирање на Република Македонија, Република Македонија, Скопје,
Октомври 2008 година
4
Закон за управување со отпад „Службен весник на Република Македонија” бр. 68/04 од 05. 10. 2004
година
5
Правилници за управување со комуналниот отпад, донесени од страна на Министерството за животна
средина и просторно планирање на Република Македонија (вкупно 24 правилници)
6
Стратегија за управување со комуналниот отпад на Република Македонија (2008 – 2020), Влада на
Република Македонија, Скопје, Март, 2008 година
7
Н. Талевски, „Одржлив логистички модел на систем за собирање на комунален отпад во Општина
Битола”, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола, Технички Факултет – Битола, Битола 2010
8
И. Дукоски, Н. Талевски, „Управување со комуналниот отпад во Општина Битола”, Зборник на
Технички факултет, Универзитет Св. Климент Охридски, Битола, Р. Македонија, 2011
2
3
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стратегија за одржлив развој на РМ за период од (2009-2030) година 9 од кој
произлегуваат и стратегиите за локален еколошки развој за општините.
Кога се разгледува сегашниот концепт на УКО во РМ и кога се сака тој
концепт да се подобри со еден ефикасен и ефективен логистички модел и
имлементација на логистичка стратегија треба да се потенцира дека
консултацијата на светската литература беше од пресудна улога. Научниот
пристап тука беше темелен на применуваните искуствата од публикацијата за
Познавање на стоката, транспорт и осигурување 10, како и публикацијата за
Познавање на стоката и методи на испитување на прехранбените стоки 11 Тука
беа консултирани концептите на транспорт на опасни материјали претставени
во публикациите објавени на Сообраќајниот факултет од Универзитетот во
Белград кои се однесуваат на транспортот на опасни материи како уникатни
концепти кои разгледуваат многу аспекти од најразлична природа и тоа 12, како
и 13, и публикуваниот труд 14, како и публикациите од светската литература кои го
потенцираат УКО односно неговото транспортирање во САД презентирано во
публикациите 15 како и споредбите со публикација од постар датум, која се
однесува исто така за САД 16. Но исто така како користени публикации беа и
одредени публикации од Европа конкретно за УКО и неговите елементи на
транспорт 17 дефинирани во јасно и прецизно средени статистички податоци.
Трудовите од M. Dašković 18, 19, како и трудот на N. Ziramov и V. Gajić 20,
каде посебен акцент се става на квалитетот во управувањето со логистиката, а
со тоа се сака да се потенцира дека квалитетот е појава која треба да се запази и
во УКО. Тука истоа така од големо значење беа и одредени заклучоци од
Американското министерство за труд, како и бирото за статистика21 од кои беа
искористени одредени податоци.

Национална стратегија за одржлив развој во Република Македонија I и II дел (2009-2030), Министерство
за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, Република Македонија, Скопје,
Октомври 2010 година
10
Г. Речкоска, „Познавање на стоката, транспорт и осигурување”, Факултет за туризам и угостителствоОхрид, Охрид, 2003
11
Г. Речкоска, „Познавање на стоката и методи на испитување на прехранбените стоки”, Факултет за
туризам и угостителство-Охрид, Охрид, 1995
12
V. Jovanović, „Transport opasnih matererija”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2004
13
В. Јовановић, Б. Миловановић, Д. Младеновић, „Транспорт опасне робе у друмском саобраћају”,
Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2010
14
G. Anđelić, „Safe transport of dangerous goods“,III Međunarodni simpozijum "Novi horizonti saobraćaja i
komunikacija 2011"Univerzitet u istoćnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj, Doboj, 2011
15
N. Mineta, „Transportation Statistics Annual Report 2001“, U.S. Department of Transportation, Washington,
DC, USA, 2001
16
F. Peña, „Transportation Statistics Annual Report 1995“, U.S. Department of Transportation, Washington, DC,
USA, 1995
17
EUROSTAT. Panorama of Transport Statistical books, EU, 2009
18
M. Dašković, „Integraciona uloga informacija u markeding logistici transportnih sistema”, Fakultet za
pomorstvo u Kotoru, Crna Gora, 2006
19
M. Dašković, „Mogucnost primjenjene integrisane marketing logistike kod lucno transportnih usluga”, Fakultet
za pomorstvo u Kotoru, Crna Gora, 2007
20
N. Ziramov и V. Gajić, „Poslovna izvršnost u oblasti kvaliteta i logističkih usluga”, 33 Nacionalna konferencija
o kvalitetu, Kragujevac, Srbija, 2006
21
U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, “2000 National Occupational Employment and Wage
Estimates, Transportation and Material Moving Occupations,” Occupational Employment Statistics, available at
http://www.bls.gov/oes/2000/oes_53Tr.htm, as of February 2002. “2000–10 National Employment Matrix,
detailed occupation by industry,” Employment Projections, available athttp://www.bls.gov/emp/empoils.htm, as of
February 2002.
9
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3.1. ДЕФИНИРАЊЕ НА ЛОГИСТИЧКИТЕ АСПЕКТИ НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

Дефиниција: Аспект 22 претставува одредено гледиште, становиште, или
појдовна точка, збиено, јасно и разбириливо објаснување на некој поим со кое
се искажува суштината. Аспект претставува вид и облик на појава од која таа се
набљудува, гледиште, гледна точка, стојалиште со јасно разгледување на
одредена состојба. Дефинирањето на аспектите на УКО би започнале со
објаснување на поимот аспект. Тој поим носи латинско потекло и поимот аспект
(lat aspectum) значи изглед, поглед, лик, облик, надворешност, појава, гледиште,
становиште, појава, вид (по кој се гледа или се јавува нешто).
За потребите на ова истражување како и за потребите на создавањето и
развојот на новиот ЛМУКО ќе бидат дефинирани следните логистички
аспекти 23, па затоа поаѓајќи од горенаведената дефиниција аспектите кои ја
пратат одредена појава можат да се темелат на повеќе гледишта. За појавата
УКО најчесто користени и најзначајни логистички аспекти се: технолошките,
техничките, сообраќајно – транспортните, економските и еколошките. Овие
аспекти се влезни елементи на новосоздадениот ЛМУКО изразени како негови
параметри.
Овие горенаведени логистички аспекти се објаснети во наредните
подточки од овај дел 3.1.. Во понатамошниот дел од истражувањето вака
дефинираните логистички аспекти ќе најдат конкретна примена и поединечно
ќе придонесат за подобрувања за УКО но и функционалност на ЛМУКО. Тоа
некаде ќе биде претставено и како микс од логистички аспекти. Овај микс на
логистички аспекти најмногу ќе биде изразен кога станува збор на
опкружувањата кои се битен елемент во оформувањето на уникатностите во
креирањето на ЛМУКО и ЛСУКО. Тие опкружувања се следни и во овај дел се
само наброени, тоа се следните:
• географско – демографско,
• стопанско – економско,
• социо – културно,
• техничко – технолошкото,
• политичко – правното и
• природно – еколошкото опкружување.
Овие опкружувања се основа за одредување на логистичките аспекти кои
го пратат УКО и се влез во формирање на еден логистички микс на аспекти и се
содржани во наведените логистички аспекти кои се производ на наведените
опкружувања. За овие аспекти претходно кандидатот има публикувано труд 24
кој е дел од магистерскиот труд 25.
Логистичката природа на одредување на аспектите за УКО секогаш е
зависна од просторот, од структурата, обележјата, начинот на кој се одвива
Љ. Миќуновиќ, „Современ лексикон на странски зборови и изрази”, Венеција, Штип, 1999
Rečhnik stranih riječi izraza I kratica, B., Klaic, Državno Izdavačko Preduzeče Hrvatske, Zagreb 1951
24
I.Dukoski, N. Talevski, „Logistic aspects of menaging with communal waste in Manicipality of Bitola” – XVII
Međunarodni prometni simpozij, Prometni sustavi, Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Opatija, Hrvatska,
2010
25
Н. Талевски, „Одржлив логистички модел на систем за собирање на комуналниот отпад во Општина
Битола“, магистерски труд, Технички факултет, Битола, 2010
22
23
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процесот, и нормално дали постои можност тој процес да се разложи или да се
здружи со други процеси. При тоа нормално е да се постават одредени
критерими и различни видови на аспекти. Тука логистичката природа е од
пресудно значење затоа што прави збир на целокупните аспекти кои можат да ја
пратат одредена појава. Тоа исто така е случај и за УКО со погоре поставените
логистички аспекти на разгледување.
Логистичките аспекти може да се поставуваат преку критериумот за
глобален просторен карактер преку интерконтинентален поглед, континентален
поглед, на национално ниво и на регионално ниво со опфат на општинските
центри. Преку критериумот од временски карактер со разгледување на видовите
аспекти кои можат да бидат за одредена постоечка состојба и планирана идна
состојба, преку критериумот за задоволување на потребите на корисниците
разгледувани преку аспекти на расположливост на можностите кои ги
поседуваат корисниците, потенцијалните можности, очекуваните идни
можности. И на крај и преку критериумот за создадените количини на КО
разгледувани преку аспектите на користење на различните видови на
материјали, и дали културата на повратната зелена логистика е на високо, ниско
или средно ниво.
Научниот пристап за логистичките аспекти се темели на научни трудови
каде аспектите се само во примена. Тие се во примена и во сите научни трудови
со предзнак на логистика, но и со предзнакот на сообраќај, исто така и со
предзнакот УКО било од која природа. Научните трудови за технолошките
логистички аспекти се базични основи во делата на Речкоска (1995) 26 и (2003) 27,
но и во публикацијата на Vujić и Brunner (2009) 28. Техничките логистички
аспекти на УКО најчесто се дел од секоја публикација која нуди можности за
подобрувања на состојбата на УКО од негов почеток па до крај но базична
основа во публикацијата на Kilibarda и Zečević (2008) 29, но исто така како основа
и на научниот труд публикуван од авторите Vasiljević, Tešić, и Mitrović (2010) 30.
Сообраќајно транспортните логистички аспекти се базични во делата на
Дуковски (2010) 31, како и делото на кандидатот на оваа докторска дисертација
(2010) 32, тука мора да се нагласи дека секаде каде се разгледува сообраќајот како
базична основа се овие логистички аспекти. Тоа значи дека овие логистички
аспекти се провлекуваат во целокупната литература од сообраќај и транспорт со
26
Г. Речкоска, „Познавање на стоката и методи на испитување на прехранбените стоки“, Факултет за
туризам и угостителство-Охрид, Охрид,1995
27
Г. Речкоска, „Познавање на стоката, транспорт и осигурување“, Факултет за туризам и угостителствоОхрид, Охрид, 2003
28
G. Vujić., P. H. Brunner., „Održivo upravljanje otpadom”, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka,
Novi Sad, Srbija, Novi Sad, July 2009
29
M.J.Kilibarda., S.M.Zečević., „Upravljanje kvalitetom u logistici”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet,
Beograd, 2008
30
M. Vasiljević., M. Tešić., B. Mitorović., „Primena reverzne logistike u reciklaži elektronskog otpada u
kompaniji BIS”, I Međunarodna naučno- stručna konferencija, Logistika 2010, Univerzitet u istočnom Sarajevu,
Saobraćajni fakultet, Doboj, 18 i 19 Novembar 2010, Doboj, 2010
31
I.Dukoski, N. Talevski, „Logistic aspects of menaging with communal waste in Manicipality of Bitola” – XVII
Međunarodni prometni simpozij, Prometni sustavi, Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Opatija, Hrvatska,
2010
32
Н. Талевски, „Одржлив логистички модел на систем за собирање на комуналниот отпад во Општина
Битола“, магистерски труд, Технички факултет, Битола, 2010

ІІІ -5-

СЕГАШНА КОНЦЕПЦИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

опфат на технолошките и техничките логистички аспекти. Економските
логистички аспекти се базична основа на се што може да преставува профит,
пазар, трошок или цена, и овие аспекти ќе бидат соодветно опфатени во новиот
ЛМУКО. Еколошките логистички аспекти се разгледувани во сите стратегии за
УКО и ќе бидат опфат на ЛМУКО и на новата ЛСУКО.
3.1. 1. Дефинирање на технолошките логистички аспекти

Дефиниција: Технолошки логистички аспекти произлегуваат од зборот
технологија кој носи потекло од грчкиот збор (tehne, logia) наука за преработка
на сировините во готови производи. Технолошки логистички аспекти се оние
аспекти кои укажуваат на степенот на развиеност и примена на нови технологии
во секој процес од почеток до крај со начини на преработка на суровините во
готови продукти по начин на кој одредена постапка се извршува со одредени
правила до готов производ, или начин на отсранување на готов производ со
одредена постапка од целина. Конкретно технологија претставува примена на
сите хемиски, физички и биолошки постапки за УКО во РМ, но и воведувањето
на современи начини и третман на оваа појава кои се користат во други случаи.
Кога станува збор за УКО примена на новата технологија од изворот на КО (со
елиминирање на непотребниот КО), создавањето на КО и неговото селективно
одлагање (со примена на најновите технологии на селективно собирање на КО),
транспортот на КО (со примена на специјални возила за транспорт на
селектиран КО), депонирање на КО (со примена на современи технологии на
прифаќање на КО во депонија), и пост депониски третман каде технолошките
логистички аспекти можат да бидат од најразлична природа (за повторно
искористување на КО во корисна работа).
Погледот на технолошките логистички аспекти во својата природа на
размислување ја имаат јасно поставената технолошка можност за современ
третман на создадениот КО од неговиот почеток (односно создавање и можност
за елиминација на самиот извор), па се до крајниот чекор на отстранување на
КО во депонијата и можноста за негово натамошно корисно искористување.
Вака дефинирани технолошките логистички аспекти ќе се провлекуваат во
целото ова истражување се со една цел да се претстават одредени современи
технологии кои ќе дадат свој придонес за квалитет во појавата УКО. Примената
на современите технолошки логистички аспекти оди како неизоставен дел на
секоја општина во третирањето на појавата на УКО ова без искучок дали таа
општина е со поголем или помал број на жители. Денес се применуваат
најразлични технологии кои во многу може да придонесат транспортните
логистички аспекти да се сведат на еден минимален оптимум, а со тоа
економсктата природа на УКО да оди во една друга посакувана насока и кон
зголемено ниво на културен и модерен живот.
Технологијата кога станува збор за логистичката природа на нејзините
фактори јасно укажува на степенот на развој во кој се наоѓа одредена држава,
кои технологии ги применува, каков транспорт практикува, кој информации се
најзначајни за процесот УКО но и кои модерни и современи стратегии се
применливи. Ова јасно ја дефинира логистиката како фактор кој може да
направи чекор во понуда на можни нови технологиии за УКО за подобрени
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услови за секој, било да е на страната на корисник на услуга или да е на
страната на онај кој се занимава со работа УКО.
Од ова може јасно да се констатира дека технолошките логистички
аспекти на УКО се појавуваат од самиот почеток односно изворот на создавање
на КО – тука може да влијаат на асортиманот, составот, пакувањето, но и
можноста на отстранување на непотребните КО кои можат да го обременуваат
одреден производ кој во тој момент не е КО. Потоа во процесот на собирање на
КО - тука може да влијаат преку примена на современите технологии за
селективно собирање на создадениот КО. При транспортот на КО преку јасно и
прецизно дефинирани возила за селективно собирање на КО – тука може да
влијаат преку изнаоѓање на современи технолошки третмани применети во
самите возила, претоварните станици. Но и пред влезот во депонија, во депонија
технологијата може да овозможи влијание при целосна селекција на се што е
употребливо, преработливо и корисно, и повторно технолошки да се постигне
друг позитивен ефект. Ова како пример јасно укажува на технологијата како
една од најзначајните аспекти на логистиката за минимизација на создадениот
КО и разрешување на еден современ и модерен поглед на работите за УКО.
3.1. 2. Дефинирање на техничките логистички аспекти

Дефиниција: Технички логистички аспекти произлегуваат од зборот
техника кој носи потекло од грчкиот збор (techne) вештина, умешност,
уметност, целокупност од орудија и средства за производство, посебно машини
и технички, механички уреди за кои има увежбаност со методи и владеење на
методи со примена на современи пристапи. Сите орудија и знаења што се
употребуваат во процесот на работата и што му овозможуваат на човекот
дејствување врз околната природа заради стекнување на материјални богатства.
Збир на методи што се применуваат во која и да било работа и владеењето со
одредени методи. Техниката е наука што се занимава со методите и процесите
на искористувањето на природните извори на енергија и материјали заради
унапредување на производството, воопшто: вештина, умешност, начин,
постапка, тек на работата. Кога станува збор за УКО примената на техничките
аспекти треба да оди во примена на новите техники во собирањето, селекцијата,
транспортот и депонирањето на КО. Овие техники се со примена на точно
дефинирани постапки и правила за секоја работа и со точно прецизирани влезни
и излезни параметри.
Погледот на техничките логистички аспекти во својата природа на
размислување ја имаат јасно поставената техничка можност за постигнување на
што подобар ефект со вклучување и поврзување на сите можности кои се на
располагање за реализација на современ третман на создадениот КО од
неговиот почеток (односно создавање и можност за елиминација на самиот
извор со примена на современите техники за почетна елиминација), техниките
и можностите кои се дел на претоварните процеси и претоварните станици, па
се до крајниот чекор на отстранување на КО во депонијата и можноста за негово
натамошно корисно искористување со технички можности на селективни
техники но и техники за рециклирање или некој друг современ метод. Вака
дефинирани техничките логистички аспекти ќе се провлекуваат во целото ова
истражување се со една цел да се претстават одредени современи техники кои
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ќе дадат свој придонес за квалитет во појавата УКО. Примената на современите
технички логистички аспекти оди како неизоставен дел на секоја општина во
третирањето на појавата на УКО ова без искучок дали таа општина е со поголем
или помал број на жители. Денес се применуваат најразлични техники кои во
многу може да придонесат транспортните логистички аспекти да се сведат на
еден минимален оптимум, а со тоа економсктата природа на УКО да оди во една
друга посакувана насока и кон зголемено ниво на културен и модерен живот.
Техничките логистички аспекти при селекцијата прават сериозни
заштеди кои одат во насока на помал број на тури до депонија. Техниките за
собирање на селектиран КО одат во насока на квалитет со подобрени
перформанси. Техниките на избор на специјално возила придонесуваат за
оптимизација на целокупното УКО. И на крај депониските техники значат
подобра и поздрава животна средина за секој, а при тоа да не биде ускратена
можноста некоја материја да не биде забранета за КО.
Техниката исто како и технологијата кога станува збор за логистичка
природа на нејзините фактори јасно укажува на степенот на развој во кој се
наоѓа одредена држава, кои техники ги применува, каков транспорт практикува,
кој информации се најзначајни за процесот УКО но и кои модерни и современи
стратегии се применливи. Ова јасно ја дефинира логистиката како фактор кој
може да направи чекор во понуда на можни нови техники преку примена на
концептите и искуствата кои се неизоставен логистички акцент на секоја
техника кога таа треба да добие одредена нова примена, тоа за УКО значи
подобрени услови за секој било да е на страната на корисник на услуга или да е
на страната на онај кој се занимава со работа УКО.
Од ова може јасно да се констатира дека техничките логистички аспекти
на УКО се појавуваат од самиот почеток односно изворот на создавање на КО –
тука може да влијаат на избор на асортиманот, составот, пакувањето, но и
можноста на отстранување на непотребните КО кои можат да го обременуваат
одреден производ кој во тој момент не е КО. Потоа во процесот на собирање на
КО ‒ тука може да влијаат преку примена на современите техники за
селективно собирање на создадениот КО (селективни техники на се или со
селекција на истородни материјали). При транспортот на КО преку јасно и
прецизно дефинирани возила за селективно собирање на КО – тука може да
влијаат преку изнаоѓање на современи техники применети во самите возила за
постигнување на оптималност во целокупниот транспортен процес,
претоварните станици (со елеметите на складирање). Техниката е значајна и
пред влезот во депонија, но и во депонија техниката може да овозможи
пресудно влијание при целосна селекција на се што е употребливо
преработливо и корисно за повторно технолошки да се постигне друг позитивен
ефект. Ова како пример јасно укажува дека техниката и технологијата се
неизоставни за примена како заеднички логистички аспекти, а исто така
логистиката во функција за минимизација на создадениот КО и разрешување на
еден современ и модерен поглед на работите за УКО.
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3.1. 3. Дефинирање на сообраќајно – транспортните логистички аспекти

Дефиниција:
Сообраќајно
транспортни
логистички
аспекти
произлегуваат од англискиот збор (traffic) сообраќај, превоз и латинскиот збор
(transports) пренесување, превезување, превоз, праќање која симболизира
кврвоток на целокупната економија превоз на одредени добра со одредени
средства на одредена инфраструктура. Превозни средства и уреди за превоз на
стока и патници (железница, авион, камион и др.). Контингент стока што се
транспортира истовремено. И од зборот транспортира кој носи потекло од
латинскиот збор (transportas) пренесува, превезува, праќа (стока, патници,
пошта и др.) превозни средства и уреди за превоз на товари, патници и др е
превоз, пренесување, испраќање. Кога станува збор за УКО овие логистички
аспекти најмногу се темелат на транспортот на КО. За ова истражување овие
логистички аспекти ќе играат пресудна улога кога станува збор за квалитетно
одредување на регионите, изборот на патишта на транспорт на КО, изборот на
возило како и многу други динамични работи кои ја пратат појавата на
транспортирање на КО. Овие аспекти оваа појава можат да ја направат
екомомски исплатлива но и да ја обременат со огромни трошоци. Затоа развојот
на сообраќајно транспортната инфраструктура во многу може да придонесе кон
зголемен квалитет кога станува збор за оваа појава. Овие логистички аспекти се
крвоток на горенаведените два логистички аспекти (технолошки и технички), а
воедно сериозно влијаат на долунаведените логистички аспекти (економски и
еколошки). Конкретно сообраќај претставува превозот, средствата и
инфраструктурата за одвивање на УКО во РМ на регионално ниво, додека
транспорт претставуват операции поврзани со превоз и отстранување на КО и
воопшто УКО на регионално ниво.
Поглед на сообраќајно транспортните логистички аспекти во својата
природа на размислување ја имаат јасно поставената можност на размислување
за оптимален и оправдан сообраќајно транспортен процес. Посебно кога станува
збор за современ третман на создадениот КО од неговиот почеток (односно
создавање и можност за елиминација на самиот извор), па се до крајниот чекор
на отстранување на КО во депонијата и можноста за негово натамошно корисно
искористување. Ова е целокупен процес во кој транспортот е неизоставен
елемент и тоа од купувањето на некој производ како добро, потоа непотребниот
материјал кој претставува КО, селекцијата, собирањето, нормално транспортот,
и депонијата пред и потоа - се е поврзано со транспорт, буквално се. Вака
дефинирани сообраќајно транспортните логистички аспекти ќе се провлекуваат
во целото ова истражување посебно ќе бидат секаде потенцирани и посебно
разгледувани и со тоа треба да дадат одреден дополнителен придонес за
квалитет во појавата УКО. Примената на современите сообраќајно транспортни
логистички аспекти оди како неизоставен дел на секоја општина во третирањето
на појавата на УКО ова без исклучок дали таа општина е со поголем или помал
број на жители. И во двата случаи транспортните и сообраќајни фактори или
аспекти се од пресудно значење за оптимален или посакуван квалитет.
Денес се применуваат најразлични рути и патишта, методи и можности,
возила и средства кои во многу може да придонесат транспортот како
активност да претставува над 50% од целокупната економска оправданост или
неоправданост. Тоа економската природа на УКО може да ја насочи кон една
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друга посакувана насока и кон зголемено ниво на културен и модерен живот.
Тоа нормално со јасно и прецизно дефинирана цена на услугата кој е најмногу
варијабилна од овие сообраќајно транспортни активности како систем.
Сообраќајот и транспортот кога станува збор за логистичка природа на
нејзините фактори јасно укажува на степенот на развој во кој се наоѓа одредена
држава (како и воопшто погледот кон оваа наука), кој транспорт и кои патишта
се применуваат за транспортирање на КО се информации кои се најзначајни за
процесот УКО но и кои модерни и современи стратегии се применливи. Ова
јасно ја дефинира логистиката како фактор кој може да направи чекор во понуда
на можни нови транспортни технологии и сообраќајни технички мерки за УКО
за подобрени услови за секој било да е на страната на корисник на услуга или да
е на страната на онај кој се занимава со работа УКО.
Од ова може јасно да се констатира дека сообраќајно транспортните
логистички аспекти на УКО се појавуваат од самиот почеток односно изворот
на создавање на КО. Потоа во процесот на собирање на КО. Нормално при
транспортот на КО преку јасно и прецизно дефинирани возила за селективно
собирање на КО – и јасно дефинирање на рутите по кои ќе се одвива
целокупното УКО, претоварните станици. Во депонија (буквално секаде). Ова
како пример јасно укажува на сообраќајот и транспортот како еден од
најзначајните аспекти на логистиката за минимизација на создадениот КО и
разрешување на еден современ и модерен поглед на работите за УКО, и
можност за постигнување на секогаш посакуваната заштеда на пари.
3.1. 4. Дефинирање на економските логистички аспекти

Дефиниција: Економски логистички аспекти произлегуваат од грчкиот
збор (oikonomia) наука за стопанството, за организацијата на производството за
постигнување на што поголем успех со што помалку средства, како и
управување со имот, и штедење, штедливост тоа потекнува од општествена
наука за изучување и мерење на општествените ресурси во улога на штедливо,
економично трошење. Кога станува збор за УКО овие логистички аспекти
најмногу се темелат на остварување на одредени позитивни резултати од
целокупното УКО. Тие во својата основа го имаат корисникот на услугата кој
претставува и основен извор на економски средства кои понатаму повратно одат
за подобрување на целокупното управување. Конкретно економија преставува
целокупните трошоци добивки и општествена корист при УКО во РМ.
Погледот на економските логистички аспекти во својата природа на
размислување ја имаат јасно поставената економска добивка и исплатливост од
постоечките можности за современ третман на создадениот КО од неговиот
почеток (односно создавање и можност за елиминација на самиот извор), па се
до крајниот чекор на отстранување на КО во депонијата и можноста за негово
натамошно корисно искористување. Нормално секаде со јасно и прецизно
економско размислување колку кошта секоја посакувана или секоја подобрена
или неизбежна постапка во процесот на УКО. Вака дефинирана економијата ќе
се провлекува во целото ова истражување се со една цел да се претстават
одредени можности кои ќе дадат свој придонес за квалитет во појавата УКО но
и ќе направат еден јасно дефиниран поглед дека се што се работи има своја цена
која нормално најмногу е значајна за онај кој создава КО бидејќи тој и плаќа, но
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и на онај кој се занимава со оваа проблематика затоа што треба да биде во
граници на исплатливост секогаш без исклучок. Примената на економските
логистички аспекти оди како неизоставен дел на секоја општина во третирањето
на појавата на УКО ова без исклучок дали таа општина е со поголем или помал
број на жители. Тоа секогаш се имплицира во различните планови кои ги носат
општините за третирањето на КО но и на крајните добивки или загуби. Денес се
применуваат најразлични економски показатели кои во многу може да
придонесат транспортните логистички аспекти да се сведат на еден минимален
оптимум, а со тоа економсктата природа на УКО да оди во една друга
посакувана насока и кон зголемено ниво на културен и модерен живот, тука тоа
нормално по одредена повисока цена. Од ова може и да се носи заклучок за тоа
каков е развојот на одредена општина или цела држава.
Економијата кога станува збор за логистичка природа на нејзините
фактори јасно укажува на степенот на развој во кој се наоѓа одредена држава.
Кои технологии ги применува, каков транспорт практикува, кој информации се
најзначајни за процесот УКО но и кои модерни и современи стратегии се
применливи е поврзано со парите и затоа овие логистички аспекти се скоро во
секој друг логистички аспект неизоставен елементи на размисла.
Од ова може јасно да се констатира дека економијата на размислување на
УКО се појавуваат од самиот почеток па до крај. Тоа е видливо и со количините
на создаден КО цитирани во глава два кои се најмногу зависни од економската
развиеност на одредени земји. Ова како пример јасно укажува дека економските
како едни од најзначајните логистички аспекти за минимизација на создадениот
КО и разрешување на еден современ и модерен поглед на работите за УКО.
Нормално со остварување на посакуван бенифит кој значи помали трошоци и
поголема заштеда.
3.1.5. Дефинирање на еколошките логистички аспекти
Дефиниција: Еколошки логистички аспекти произлегуваат од грчкиот
збор ((oikos куќа, logia) наука) што ги проучува односот на живите организми и
животните заедници спрема нивната околина и односите што постојат меѓу
живите организми во улога на заемните односи на организмите меѓусебно и во
однос на нивната околина, на животната средина и претставува добивка која
мора да се унапредува за постигнување здрава и одржлива животна средина.
Кога станува збор за УКО овие аспекти се најмногу разгледувани. Целокупниот
светски поредок денес се темели на здрава животна средина и затоа секоја
резолуција регулатива, закон или стратегија точно ги има прецизирано мерките
и аспекти кои се темелат на екологијата. Овие аспекти во ова истражување само
ќе бидат рамка околу која ќе се носат сите решенија, или како што милува
кандидатот да кажи сите техничко - технолошки, сообраќајно - транспортни,
економски - решенија ќе бидат во функција за да се постигне квалитетна здрава
и одржлива животна средина за секој жител на РМ и светот. Конкретно
екологија за УКО во РМ на ниво на региони критериуми по кој ќе се практикува
и придржува целокупниот систем (непочитувањето носи казни) за сите граѓани.
Погледот на еколошките логистички аспекти во својата природа на
размислување ја имаат јасно поставената можност за здрава животна средина и
морална примена на современ третман на создадениот КО од неговиот почеток
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(односно создавање и можност за елиминација на самиот извор), па се до
крајниот чекор на отстранување на КО во депонијата и можноста за негово
натамошно корисно искористување (со посебен акцент преку примена на
најстроги правила за кои казнената политика е ригорозна). Вака дефинирани
еколошките логистички аспекти ќе се провлекуваат во целото ова истражување
се со една цел да се претстават одредени современи стратегии кои ќе дадат свој
придонес за квалитет во појавата УКО, и секогаш ќе одат во насока на
постигнување на нешто подобро и поквалитетно. Примената на современите
еколошки логистички аспекти оди како неизоставен дел на секоја општина во
третирањето на појавата на УКО ова без искучок дали таа општина е со поголем
или помал број на жители. Во сите општини има инспекторати кои се
занимаваат со оваа проблематика. Но исто така и бројот на здруженија кои
секогаш знаат да реагираат не е за занемарување. Денес се применуваат
најразлични технологии и техники кои гледано еколошки во многу може да
придонесат транспортните логистички аспекти да се сведат на еден посакуван
оптимум, а со тоа здравјето и живот на секој да бидат пред секој процес кој се
извршува во УКО.
Екологијата кога станува збор за логистичка природа на нејзините
фактори јасно укажува на степенот на развој во кој се наоѓа одредена држава,
кои технологии ги применува, каков транспорт практикува, кој информации се
најзначајни за процесот УКО но и кои модерни и современи стратегии се
применливи. Ова јасно ја дефинира логистиката како фактор кој може да
направи чекор во понуда на можни нови еколошки стратегии за УКО за
подобрени услови за секој било да е на страната на корисник на услуга или да е
на страната на онај кој се занимава со работа УКО. Ова дополнително може да
придонесе и за рекомпонирање на веќе постојните стратегии за УКО кои
секогаш треба да се подобруваат, а екологијата како микс на логистичка понуда
која ќе може најдобро да го понуди оптималното и одржливо логистичко
решение.
Од ова може јасно да се констатира дека еколошките логистички аспекти
на УКО се појавуваат во секој момент на процесот УКО. Ова како пример јасно
укажува на екологијата како научна дисциплина како една од најзначајните
логистички аспекти за минимизација на создадениот КО и разрешување на еден
современ и модерен поглед на работите за УКО.
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3.2 ЛОГИСТИЧКИ КОНЦЕПТИ НА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД

Концептот
на
управување
со
некоја
појава
претставува
мултидисциплинарна област на истражување и примена. Затоа секое
управување треба смислено да се разграничи поради идентификација и дејство
врз процесот. Врз база на досегашните делувања врз управувачките процеси, и
логистиката како една мултдисциплинарна област концептите на управување
најчесто се разгледуваат од три аспекти претставени во публикацијата на
Дукоски како публикувани предавања (2005) 33 и тоа: просторен, временски и
функционален концепт на управување. Конкретно концепт преставува
начинот на кој се одвива УКО на регионално ниво, со посебен осврт за РМ, но
и замисла како сака да се направи одредено подобрување со примена на
просторен, временски и функционален поглед на УКО.
Овие логистички концепти во ова истражување ќе бидат разгледувани за
појавата УКО и ќе бидат објаснети со нагласок и прилагодување за оваа појава.
Пред да бидат дадени основните карактеристики на наведените концепти ќе се
применат одредени логистички размислувања кои се дел од многу бројната
литература од областа на логистика. Затоа стартот на оваа точка би бил следен и
би започнал со добро познатиот график на компонентите на логистичките
барања кој јасно во својот центар на интерес ги има наведените концепти на
управување. Тоа е претставено на наредната слика број 3.1. А од која слика
јасно може да се констатира дека овие се најзначајните концепти кои ги
применува логистиката. Овие логистички концепти се дел од секоја литература
за логистика. Слободно може да се констатира дека просторот, времето и
функцијата се база на секој модел од логистичка природа па тоа нема да биде
исклучок со овај ЛМУКО со надграба на логистичките барања со две
подкомпоненти квалитет и квантитет претставени на слика број 3.1. Б кои се
додадени од страна на кандидатот на ова истражување. Со тоа ќе се има една
поголема тежина на целокупниот процес на УКО како систем.
Од сликовитиот приказ јасно може да се констатира дека УКО во РМ во
својата филозофија треба да ги има просторниот, временскиот и
функционалниот логистички концепт на управување со акцент на квалитетно
извршување на процесот на УКО. Ова ќе се применува во понатамошниот тек
на ова истражување за оформувањето на регионите за УКО и нивната
имплементација, проектирањето на мрежните врски кои го следат УКО но и за
функционалноста на мрежата за УКО. Ова кажано со еден збор ќе биде од
пресудно значење за тоа стратегиски гледано ШТО, КАКО и КАДЕ треба да се
реагира за постигнување на висок квалитет КОЛКУ во оваа област и која е
врската со овие три концепти.

И. Дукоски, „Логистички системи“, предавања на постдипломски научни студии, Технички факултетБитола, Битола, 2005

33
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А: Основни компоненти на логистичките
барања 34

Б: Основни компоненти на логистичките
барања со подкомпоменти (квалитет и
квантитет) 35

Слика број 3.1. Основни компоненти на логистичките барања и основни компоненти
на логистичките барања со подкомпоменти (квалитет и квантитет)

Изработена од кандидатот на докторската дисертација (конципирана врз база на
користење на многубројна литература)

Исто така за квалитетно согледување на работите од аспект на
мултидисциплинарност беа користени искуства применети во трудот 36.
Мултидисциплинарноста претставува процес во кој се собрани сите барања од
просторот и времето се со една единствена цел квалитет за исполнувања на
барањата на корисниците создавачи на КО, можностите кои ги нудат средствата
за транспорт на КО, можностите на капацитетите за УКО со смалување на
трошоците за функционалност на процесот УКО како систем. Овај процес на
УКО како систем бара конкретно одредување на поставени цели, јасно
дефинирање на одредени критериуми, поставување на јасно дефинирани
можности, прецизирање на начините на реализација (од почеток до крај), и се
ова со јасно и прецизно одржливо системско разрешување со еден
функционален пристап на работите. Тука за еден ваков пристап на системско
разрешување на работите за УКО од пресудно логистичко значење се
концептите кои се претходно наведени а тоа се просторниот, временскиот и
функционалниот логистички концепт на УКО.
Научниот пристап кога станува збор за логистички концепти со
запазување на просторната, временската и функционалната димензија на
разгледување на УКО е целокупната литература со логистички предзнак. Но за
потребите на ова истражување се користени Дукоски, и Јованов (2000) 37,
М. Килибарда, „Маркетинг у логистици”, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2011
М. Килибарда, „Маркетинг у логистици”, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2011
36
S. Cvetković., G. Milovanović „Optimizacion of stock”, III Međunarodni simpozijum "Novi horizonti
saobraćaja i komunikacija 2011"Univerzitet u istoćnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj, Doboj, 2011
37
И. Дукоски, Б. Јованов, „Основи на логистиката“, учебно помагало, Скопје, Септември 2000
34
35
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Килибарда (2011) 38, како и публикуваните дела од истите автори 39, 40. Исто така
јасно треба да се потенцира дека природата на овие три најзначајни логистички
концепти е секаде застапена и примената на овие три димензии ја има секаде
каде логистиката е застапена со свите принципи и правила. Затоа слободно
може да се модифицираат овие три димензии за секоја појава. Во ова
истражување од страна на кандидатот на оваа докторска дисертација е направен
обид со уникатна сликовита модификација на овие три логистички концепти за
УКО. Тоа е дел од наведените наслови за логистички концепти претставени во
погорниот текст на глава три, воедно составен дел од влезните параметри на
ЛМУКО.
3.2. 1. Логистички просторен концепт на управување со комуналниот отпад

Просторната димензија е строго дефинирана и одредена претставува дел,
парче од земјината површина со различна големина, ограничено место во кое
може да се смести нешто, сместилиште, подрачје, област на некакво
дејствување. Конкретно простор претставува РМ и нејзините плански региони,
место каде се одвива УКО.
Таа секогаш е врзана со одредена релација (простор). Од ова
произлегува и просторниот логистички концепт. Просторниот логистички
концептиж на УКО е логистички концепт кој е поделен на три делови како и кај
секој друг просторен логистички концепт, и тоа:
• просторен логистички концепт на ниво на држава (макро),
• просторен логистички концепт на ниво на регион (мета), и
• просторен логистички концепт на ниво на општина (микро)
Ова е претставено на наредната слика број 3.2. А каде јасно може да се
види овај начин на размислување разгледуван логистички, но и на глобално
ниво ако се знае дека секоја држава е дел од глобалниот систем на држави. Тоа е
претставено истата слика број 3.2. Б од која уште појасно може да се види што
претставува една општина во логистички концепт наречен свет.
Глобализацијата од просторен логистички концепт нуди голем број на
алтернативни решенија кои секогаш се во одредена меѓузависност од
опкружувањето, од културата, од врските и релациите кои стојат на
располагање и многу други зависности. Сепак една битна констатација која
треба да произлезе е констатацијата дека секоја глобална појава претставува
збир од некои мали решенија. Тука со параметрите се оди чекор понапред со
примената на подсистемското разгледување на работите, како и нивоата на
разгледување на секоја појава не исклучувајќи ја појавата УКО.

М. Килибарда, „Маркетинг у логистици”, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2011
I. Dukoski, N.Talevski., Z. Joshevski, T. Dukoska, „Application of logistic approaches about quqlity of the
concept for menagement of the communal waste in Republic of Macedonia“,The 7 th International Working
Conference – Total Quality Menagement- Advanced and Intelligent Approaches, 3-7 Juni, Beograd, Republika
Srbija, 2013
40
M. Kilibarda, „The role of freight forwarding in the cosolidation of logistic flows“,I Međunarodna naučno
stručna konferencija, Logistika, 2010, Doboj, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, 18 I 19 Novembar, 2010
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А: Просторен логистички концепт на
разгледување на ниво на држава 41

Б: Просторен логистички концепт на
глобално светско ниво 42

Слика број 3.2. Просторен логистички концепт на разгледување на ниво на држава и
просторен логистички концепт на глобално ниво
Изработена од кандидатот на докторската дисертација (конципирана врз база на
користење на многубројна литература)

Од ова јасно можат да произлезат и до објаснувањата на овај просторен
логистички концепт кој се темелат на (подолу дадени објаснувања):
• Глобален светски логистички концепт (опфатот го има целиот свет, за овај
логистички концепт важат законите кои произлегуваат од Организацијата на
Обединетите Нации, во случајот со КО резолуциите кои ја третираат областа
УКО).
• Континентален логистички концепт (опфатот го има на еден континент, за
овај логистички концепт важат законите кои произлегуваат од
континенталните сојузи и унии, во случајот со Европскиот континент и
УКО важат директивите на ЕУ кои ја третираат оваа појава).
• Концепти на макро регионален логистички концепт (опфатот го има
одредена географски дефинирана област – регион (остров, полуостров, спој
на две или повеќе држави кои се дел на блиска географска целина и слично),
за овај логистички концепт важат одредените мултиратерални и билатерални
спогодби потпишани од државите, во случајот со Балканскиот полуостров и
УКО важат тие договори потпишани за оваа појава).
• Концепти на логистички макро државен регион (опфатот го има на
одредена држава, за овај логистички концепт важат законите на ниво на
41
42

М. Килибарда, „Маркетинг у логистици”, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2011
М. Килибарда, „Маркетинг у логистици”, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2011
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одредена држава, во случајот со РМ и УКО важат законите на РМ, а
одговорни органи се владата и надлежните министерства кои ја третираат
оваа појава, конкретно МЖСПП).
• Концепти на логистички мета регион (опфатот го има на одреден регион кој
е дефиниран на ниво на држава, за овај логистички концепт важат законите
на државата со давање на одредени надлежности на тој регион пример за РМ
осумте плански региони каде посебно се третира оваа појава). И,
• Концепти на логистички микро регион (опфатот го има на една општина со
точно дефиниран број на населени места (населби или селски средини), за
овај логистички концепт важат законите на локално ниво и освен државата
тука надлежности имаат и локалната самоуправа (градоначалникот, советот
и подрачните министерства кои ја третираат оваа појава).
Ова јасно укажува која е улогата во просторниот логистички концепт на
согледување на работите кога станува збор за УКО и неговата суштинска
важност.
Консолидацијата на просторниот логистички концепт во себе најчесто ги
користи стратегиите на одредени простори (локации) каде одредените количини
на создаден КО се собираат се со една единствена цел создавање на една
регионална просторна локација. Консолидацијата во просторниот логистички
концепт може да се реализира на два начини, и тоа: Првиот начин е со
консолидација на сообраќајните средства и транспортните средства, и вториот
начин е со консолидација на претпријатијата кои функционираат во одредени
општински центри.
• Првиот начин подразбира собирање на одреден КО со одредени транспортни
средства на поголем број на транспортни точки кои дефинираат одреден
простор (најчесто како одреден регион). Крајниот дел на сите просторни
точки е еден и претставува место кое најчесто има собирна улога (во
конкретниот случај регионална депонија). Тука празните возења се
минимални ако се знае дека јасното лоцирање на крајната точка ќе овозможи
јасно и прецизно дефинирање на рути кои мора да имаат минимум на празни
возења.
• Вториот начин подразбира регионализација на претпријатијата кои се
занимаваат со УКО. Исто така и тука регионалниот просторен пристап е
јасно дефиниран од опфатот на општини кои можат да бидат дел од одреден
простор. Тоа во РМ е дефинирано преку планските региони. Исто тука
крајната собирна точка би била одредена општина или општински центар
каде целокупните количини би биле собирани во таа јасно и прецизно
дефинирана просторна логистичка точка.
Консолидацијата на просторниот логистички концепт најмногу се
диференцира во науката која е дел од логистиката а тоа е CITY логистиката.
Оваа наука најчесто во својата филозофија ја има разрешувачката улога за овај
логистички концепт. Оваа нова научна дисциплина со користење на многу
принципи, правила и модели нуди голем број на решенија. За потребите на овај
логистички концепт е користен научниот труд 43.
M. Krstić., I. Pilman., S. Tadić., „Logistika centalnih gradskih ulica”., I Međunarodna naučno - stručna
konferencija, Logistika 2010, Univerzitet u istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj, 18 i 19 Novembar
2010, Doboj, 2010
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3.2.2. Логистички временски концепт на управување со комуналниот отпад

Разгледувањето на логистичките концепти од временска перспектива
може да го подели на:
• завршена состојба (состојба која се случувала во минатото),
• постоечка состојба (состојба која во моментот постои), и
• планирана состојба (состојба која се планира).
Временската перспектива претставува траење на нешто што се случува
или што постои (мерено со секунди, минути, часови, денови итн односно е
соодветен период, рок во којшто треба нешто да се збидне. Конкретно време
претставува минатиот, сегашниот и иден период на УКО во РМ.
Денес кога знаеме дека динамиката на живот дека е многу значајна мора
да се позиционираме на реалност или да успееме да направиме нешто со што би
ја подобриле таа реалност. Затоа за разгледувањето на овај логистички концепт
најчесто од интерес се постојечката состојба и состојбата која се планира. Тоа се
однесува и за појавата на УКО. Постоечката состојба ги опфаќа сите
актуелности кои го пратат одредено управување или процес. Планираната
состојба ги опфаќа постојните актуелности но и ги планира новите состојби и
процеси.
Овај логистички концепт е прикажан на наредната слика број 3.3. А каде
се претставени трите активности на состојбите (завршени активности,
постоечки активности и планирани активности) кои го пратат процесот на
управување, а тоа се однесува и за УКО. Кога се сака да се објаснува
временскиот логистички концепт на УКО, јасно треба да се стави до знаење
дека завршената состојба треба да послужи како состојба од која можат да се
согледуваат одредени искуства. Истото се однесува и за постоечката состојба но
со разлика што во оваа состојба одредени искуства можат да се применат за да
се постигнат одредени подобрувања. Но кога станува збор за планирана
состојба тогаш јасно треба да се применат нови методи на размислување за да
новата состојба биде далеку подобра и пофункционална од постоечката. Ова е
претставено на истата слика број 3.3. Б каде завршената активност не се зема во
предвид за сегашна реална состојба.
Од конкретниот пример може јасно да се констатира дека од интерес за
разгледување се само постоечките ситуации и она што сака да се подобри. Затоа
кандидатот на ова истражување направи спој и примена на одреден менаџерски
поглед на состојба кој е дел од менаџмент во сообраќајот 44, како и користењето
на светските искуства наведени во публикацијата 45. Тој дел е претставен во
одредени чекори и прилагоден за потребите на УКО. Тие чекори се следни:
• Прво треба да се анализира филозофијата на размислување за постигнување
на посакуваните цели. Ова во себе опфаќа дефинирање на целта која сака да
се спроведи на еден јасен и еднозначен начин. Така јасно утврдена цел ќе
придонесе точно и прецизно да се одвива целокупниот процес. Кога станува
збор за појавата на КО јасно треба да се прецизира УКО од почеток односно
јасна цел ќе биде квалитет во оваа појава во целокупниот процес на
управување.
V. Vešović, „Menadžment u saobraćaju”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2008
SHH. Kazmi, „Marketing Management“, School of Distance Education Bharathiar University, New Delhi,
Indija, 2007
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•

•

•

•

•

•

•

Второ треба да се сфати целокупниот процес каде одредената состојба ќе
има идна примена. Ова во себе опфаќа анализа на целокупното
опкружување. Ова претставува клуч за успех, и затоа секогаш треба да
имаме на располагање одредени издржани прогнози. Кога станува збор за
УКО секогаш треба да имаме точни податоци за КО, но и за навиките на
граѓаните и уникатноста на одредените населени места.
Трето треба јасно и прецизно да се одреди посакуваната замисла која треба
да добие писмена форма. Ова во себе опфаќа идејата (замислата), целта,
начинот на реализација, фазата на реализација, процесот на реализација и
имплементирањето да добијат писмена форма со одредени рокови. Кон овие
рокови мора да се придржува доследно, а ако има некои отстапки тогаш тие
треба јасно да се опишат и да се каже причината зошто тоа е така. Кога
станува збор за УКО ова значи постоење на документирани насоки за работа
од почеток до крај на целокупниот процес.
Четврто треба точно да се одреди времето кога одреден процес ќе се
извршува. Ова во себе опфаќа јасно дефинирани временски рамки на
извршување на работите. Кога станува збор за УКО ова значи јасно
прецизирање на времето што, кога и како треба да се превземе во
целокупниот процес.
Петто треба јасно да се утврдат приоритетите и одговорностите. Ова во себе
опфаќа одредување на приоритети и одговорност од луѓе и деловни субјекти
кои се должни за реализирање на одреден процес. Кога станува збор за УКО
отпад тоа е дефинирано и претставено во ова истражување.
Шесто треба да се подготвиме за одредени потенцијални проблеми кои ќе
се појават при процесот на изработка. Ова значи дека секоја динамичка
појава во себе носи одредени ризици и неочекувани работи. Ова исто така
важи и за УКО. Но мора да се напомени дека и покрај ова не смееме да се
откажеме од првичната цел.
Седмо треба за секој проблем да бидеме подготвени да одговориме со
издржани ставови. Ова во себе опфаќа поседување на искуство и
информации од секој аспект за одреден процес. Кога станува збор за УКО
ова значи посед на секоја информација од било каков карактер за
создавачите, корисниците, вработените, опремата, објектите и се за КО. И,
Осмо треба јасно да ги одредиме можностите за имлементиерање на новите
процеси на управување. Ова во себе опфаќа можност за имплементација и
добивање на завршна форма на одреден процес. Кога станува збор за УКО
тоа значи реализација на ефектен и ефикасен пред се одржлив систем за
УКО.
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А: Временски логистички концепт со поглед на завршените, постоечките и
планираните активности 46

Б: Временски логистички концепт со поглед на постоеките и планираните
активности 47

Слика број 3.3. Временски логистички концепт со поглед на завршените, постоеките и
планираните активностии временски логистички концепт со поглед на постоечките и
планираните активности
Изработена од кандидатот на докторската дисертација (конципирана врз база на
користење на многубројна литература (без замислената завршена активност))

Ова наведено погоре јасно може да го претставиме на наредната слика
број 3.4. од која јасно може да се констатира дека за квалитетна мрежа на
управување треба да имаме анализа за активности кои се веќе завршени,
постојни активности, планирани активности но и можности за подобрување.
Ова во основа претставува и основа на временскиот логистички концепт на
УКО.
Консолидацијата на временскиот логистички концепт во себе најчесто ги
користи стратегиите во одредено време (или приближно време) да се собираат
одредени барања за истовремено собирање и транспортирање на КО, се со една
единствена цел создавање на една ефикасна и ефектна единица која точно на
време ќе го изврши целокупниот процес на УКО до депонија. Ваквата
логистичка консолидација во себе ги има секогаш однапред одредените
46
47

М. Килибарда, „Маркетинг у логистици”, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2011
М. Килибарда, „Маркетинг у логистици”, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2011
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временски моментуми, однапред одредените релации, и однапред познатите
количини на КО. Со ова и трошоците за реализација можат јасно да се
предвидат и со тоа јано може да се направи една стратегија која прецизно и
точно ќе влијае врз наплатата за услугата УКО. Во оваа логистичка
консолидација големо влијание имаат завршените состојби, сегашноста но и од
нив јасно произлегува и секоја прогноза за иднина за состојбата УКО.
Временски логистички концепт со поглед на сите активности (завршени. постоечки,
планирани и можни подобрувања)

Слика број 3.4. Временски логистички концепт со поглед на сите активности
(завршени. постоечки, планирани и можни подобрувања)
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Ова погоре претставено јасно ја дефинира улогата на времето во секој
процес, а одтука и во процесот на УКО. Од ова јасно може да се констатира дека
секој процес заслужува интерес но временскиот е најбитен дали некоја работа
ќе биде завршена или не. Затоа овај логистички концепт е уникатен и се носи со
денешницата со искуства од минатото и барања за иднината. Исто така и во овај
концепт примената во одредени делови на новите научни логистички
дисциплини е неизоставна улога. Исто така овај временски логистички концепт
во себе ја има и онаа менаџерска димензија на размисла и затоа освен
литературите од логистика слободно може да се применуваат и одредените
менаџерски правила и принциппи. За потребите на ова дело се користени
одредени искуства и погледи од публикацијата 48.

48

V. Vešović, „Menadžment u saobraćaju”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2008
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3.2.3. Логистички функционален концепт на управување со комуналниот отпад

Разгледувањето на управување од еден функционален логистички
концепт во суштина значи функционалност или дејност, задача, служба,
должност, улога, положба. Функција претставува зависно ‒ променлива
големина што се менува според измените на друга големина. Конкретно
функција претставува целокупна дејност на УКО во РМ.
Таа функционалност се отсликува на секое поле и во својата основа бара
реално и ефикасно дејтсво во секој дел од процесот. Кога станува збор за
функционален концепт УКО и анализирање, но и дефинирање на просторот
каде ќе се применува, времето кога ќе се реализира логистичкиот концепт,
структурата која е дел на интерес односно што и нормално квантитетот како
стандард односно која количина треба да биде задоволена со логистички
концепти и нормално високите стандарди кои треба да ги задоволи
логистичкиот концепт односно квалитетот. Ова е претставено на наредната
слика број 3.5.. Претходно се објаснети наведените димензии и фактори на
влијание кои се претставени на сликата број 3.5.. Тие димензии и фактори се
следни:
• Простор – строго дефинирана и одредена. Секогаш е врзана со одредена
локација или релација. Кога станува збор за УКО оваа димензија значи
задоволување на потребите и барањата на одреден простор.
• Време – строго дефинирани временски моментуми или строго дефинирани
временски интервали. Секогаш е врзано со постигнување на ефективност во
иднина. Кога станува збор за УКО оваа димензија значи задоволување на
потребите и барањата на одреден временски моментум. Барањата од
временската димензија можат да бидат од сезонски, стационарен и
нестационарен карактер.
• Структура – строго дефинирана со потребата. Секогаш е врзана со одредена
услуга, одредени барања и задоволување на одредени потреби. Кога станува
збор за УКО оваа димензија значи задоволување на потребите и барањата на
одреден простор и во одреден временски моментум со јасно дефинирана цел
(задоволување на барањата и потребите на еден системаки начин).
• Квантитет – строго дефиниран и одреден со количината. Секогаш е врзан со
димензијата колку е потребно за да се задоволи одредено барање, услуга и
потреба. Кога станува збор за УКО оваа димензија значи задоволување на
потребите и барањата со строго дефинирана количина која треба да се
управува.
• Квалитет – строго дефинирана и одредена со стандард. Секогаш е врзан со
поставени правила, норми, закони и барања за реализација на процесот. Кога
станува збор за УКО оваа димензија значи задоволување на потребите и
барањата со одреден повисок начин на согледување и практикување нма
работите.
• Геополитика – строго дефинирање на политичките правила кои владеат на
просторот каде се одвива процесот на управување. Кога станува збор за
УКО тоа е јасно дефинирано (ова е дел од глава четири).
• Економија – строго дефинирана со правилата кои важат за постигнување на
позитивни резултати во работата. Ова секогаш не мора да биде изразено со
постигнување на позитивни резултати, но секогаш тоа треба да биде
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•

•

•

•

приоритет. Кога станува збор за УКО тоа е јасно дефинирано во делот на
оваа глава (економски логистички аспекти).
Стопанство – строго дефинирано со системот каде се одвива управувањето.
Тука владеат сите релации кои ја пратат економијата. Овај фактор
претставува динамичка база во која се одвива целокупниот процес на
управување. Кога станува збор за УКО тоа е јасно дефинирано како еден
динамичен систем каде во зависност од развиеноста се дефинираат
потребите на корисниците на услуга (ова е дел од глава два односно
искуствата за УКО).
Сообраќај и транспорт – строго дефинирани со системот на движење и
комуницирање на одреден простор, во одредено време и со точно
дефинирана количина. Ова влијание претставува крвоток на целокупниот
процес на управување. Кога станува збор за УКО тоа е јасно дефинирано и е
најзначаен дел за транспортот на КО. Ова влијание е централен дел од ова
истражување и од оваа димензија во понатамошниот тек на истражувањето
ќе се разгледа можноста за воведување на ново логистичко решение. Ова е
дефинирано претходно во оваа глава (сообраќајно – транспортни логистички
аспекти).
Техничко технолошки влијанија – строго се дефинирани со поседуваната
техника и техологија. Ова влијание е во директна корелација со развојот на
системот каде се случува процесот на управување. Кога станува збор за УКО
тоа е јасно дефинирано дека повисоките техничко технолошки правила и
барања одат во подобрување на целокупното управување. Овие влијанија
понатаму ќе бидат од пресудно значење кога ќе се сака некој стари елементи
од системот да се обноват за повисока ефикасност и ефективност. Ова е
дефинирано претходно во оваа глава (технолошки и технички логистички
аспекти).
Екологија – строго дефинирана со здравата животна средина. Ова влијание
е лицето на секој процес на управување. Секогаш постои тежнение на
повисок квалитет во ова поле. Конкретните барања никогаш на ова поле не
престануваат. Кога станува збор за УКО тоа е јасно дефинирано дека
повисоките еколошки правила и барања се неизоставен дел од секој закон на
било кое ниво. Ова е дефинирано претходно во оваа глава (еколошки
логистички аспекти).
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Функционален логистички концепт со опфат на целокупното опкружување

Слика број 3.5. Функционален логистички концепт со опфат на целокупното
опкружување
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Логистичката консолидација на функционалниот логистички концепт во
себе најчесто ги користи стратегиите кои се однесуваат на спојување на
процесите, групирања, раздвојувања се со една единствена цел што подобро
задовојување на посакуваните барања и потреби. Тоа функционалниот
логистички концепт најчесто го прави преку ефикасна трансформација на
токовите со минимално временско задржување на одреден простор (локација)
каде одредените количини на создаден КО се собираат се со една единствена
цел да нема повеќе од една регионална просторна локација. Логистичката
консолидација во функционалниот логистички концепт може да се реализира во
одредени јасно дефинирани мрежи со истовременска трансформација на двата
претходни логистички концепти во време и во одреден простор. После
претходно наброените и објаснети димензии и влијанија јасно може да се
констатира дека функционалниот логистички концепт на управување
претставува микс од наведените и објаснети димензии и логистички влијанија.
Кога станува збор за УКО тоа значи дека е јасно и очигледно дека овај концепт
во својот обем претставува еден широк и огромен спектар на аспекти кои бараат
посебна сериозност и пристап на разледување.
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3.3. ЛОГИСТИЧКИ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И НИВОА НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

Овај наслов ќе биде објаснет од еден менаџерски пристап и ќе биде
презентиран еден алгоритам изработен од страна на кандидатот на оваа
докторска дисертација. За секоја конкретна акција ќе бидат наброени задачите,
функциите и нивоата со потенциран логистички предзнак и потенцирано
логистичко размислување но и јасно и прецизна логистичка природа за секој од
наведените задачи, функции и нивоа во ова истражување. Тие логистички
задачи, функции и нивоа ќе бидат претставени во подолните наслови. За
изработката на ваквиот начин на размислување беа користени повеќе искуства
но како најзначајни беа искуствата претставени во публикацијата 49, како и во
трудот 50, но и во трудовите 51,и 52. Тука со една напомена дека прикажаната слика
и наредните табели од точка 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. се изработени од страна на
кандидатот на ова истражување. Определена работа што треба да се исполни, да
се изврши е нешто што има поширока цел, намена, улога и сл. Дејност, задача,
служба, должност, улога, положба е зависно-променлива големина што се
менува според измените на друга големина. Степенот на развојот на нешто е
поставување на работите во одреден фазен степен на разгледување од почеток
до крај. Конкретно задача претставува улога и целокупна дејност која ја има
КО во РМ со постапно разгледување на УКО на ниво на функционални
подсистеми со запазување на нивните уникатности. На наредната слика број 3.6.
се претставени логистичките задачи, функции и нивоа кои се однесуваат и за
конкретното УКО како логистички процес на оперативно, диференцирачко и
диспозитивно ниво.
Оваа слика 3.6. јасно ги потенцира наведените оперативни,
диференцирачки и диспозитивни логистички задачи, функции и нивоа на УКО.
Вака претставени наведените логистички задачи, функции и нивоа даваат една
јасна претстава каде е местото на секоја наведена акција во процесот на УКО.

49

R. Larry, „Project management step-by-step“, Broadway, New York,USA, 2002
M. Hesse, „Land for Logistics: Locational Dinamics Real estate markets and political regulations of regional
distribution complexes”, Royal Dutch Geographical Society KNAG, Berlin, Gemany, 2003
51
A. Stokić.,L. Paunović., N. Vasiljević „The use of RFID technologi in supply chain menagement systems”, III
Međunarodni simpozijum "Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2011"Univerzitet u istoćnom Sarajevu,
Saobraćajni fakultet, Doboj, Doboj, 2011
52
S. Nikoličić., V. Gajić., Đ. Cakić., M. Maslarić „Evaluation of RFID tecnology effect on logistics
performannces in supply chain”, XVIIIMeđunarodni prometni simpozij, Prometni sustavi, Hrvatsko znanstveno
društvo za promet, Opatija, Hrvatska, 2011
50
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Слика број 3.6. Логистички задачи, функции и нивоа на УКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Научниот пристап во овај наслов би се темелел на сите можни
директиви, закони, и правила, како и национални планови за УКО. Тука од
несомнено високо значење би биле сите можни искуства кои би можеле да одат
во насока на подобрување на појавата на УКО. Тука јасно е да се констатира
дека овие логистички задачи, функции и нивоа се публикувано дело на
менторот и кандидатот на ова истражување како уникатен научен труд на една
домашна конференција за третманите на КО организирана од МЖСПП на РМ во
соработка со одредена домашна групација за комунални услуги 53.

I. Dukoski., N. Talevski., Т. Peterski., „Tasks, functions and levels of communal waste management“, Тhe
third International conference on the issue, WASTE MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGE, Ministry of
environment and physical planning of the Republic of Macedonia, September 19-21, 2013, SKOPJE, R.
Makedonija
53
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3.3.1.

Оперативни логистички задачи, функции и нивоа (селекција, собирање,
транспорт и депонирање)

Оперативни логистички задачи, функции и нивоа се задачи, функции и
нивоа кои се појавуваат на основното ниво на УКО претставуваат извршен
орган или поединци задолжени за практично извршување на задачите тоа е
јасно и прецизно поставена основа со која треба да се извршат сите постапки и
методи кои треба да доведат до крајна состојба. Ова е претставено во низа на
публикации кои во својот опфат го имаат оперативното логистичко ниво 54, но и
во низа на трудови 55, но и трудови во кои главниот акцент е поставен за
одржливоста како фактор на оправданост 56. Тоа изнудува квалитет при секој
избор, воопшто, избрана состојба е постапка и методи за издвојување и
селектирање на оперативно ниво. Тоа би било прикажано на следниот начин со
една уникатна табела составена од страна на кандидатот на ова истражување.
Во својот опфат овие оперативни акции за УКО би биле селекција се методи за
издвојување и селектирање, собирање кој е збирна состојба постапка која
овозможува одредена состојба да биде целина, транспорт се превозни средства и
уреди за превоз на товари, патници и др. Транспорт е превоз, пренесување,
испраќање и депонирање место каде што се исфрла градското ѓубре е склад,
стовариште, магацин на КО. Конкретно оператива претставува практично
дејствување, издвојување на секој вид на КО како посебна целина, собирање на
целокупниот создаден КО, операции поврзани со превоз и отстранување на КО
и место каде се одлага и складира собраниот и транспортиран КО во РМ. Овие
акции се случуваат на оперативно основно ниво откако веќе е создаден КО
односно првично се превземаат овие наведени акции. Овие акции со своите
главни логистички задачи, функции и нивоа се претставени во табела број 3.1..
Табела број 3.1. Оперативни логистички задачи, функции и нивоа (селекција,
собирање, транспорт и депонирање
ПРОДОЛЖУВА И НА НАРЕДНА СТРАНА
задачи
функции
нивоа

Селекција на КО
Задолжителна селекција на КО на: КО кој не може да се преработува, и КО кој може
да се преработува (пластичен отпад, хартиен отпад, стаклен отпад, метален отпад) и
задолжително користење на посебни садови за селектирање на КО.
Задолжително придржување кон законските правила кои го пратат УКО и
задолжително придржување кон строгите барања кои произлегуваат од природата
(незагадување и одржување на чистотата на едно високо ниво).
Прво ниво: ниво на извор на КО (претходно анализирани потреби за користење на
материјали кои потоа се КО и смалување на КО на изворот на најниско можно
ниво).
Второ ниво: ниво после одлука што од неупотребливите материјали е КО.
Трето ниво: селектирање на КО. и,
Четврто ниво: одлагање на селектираниот КО во посебни садови наменети за секој
КО посебно,
Собирање на КО

Д. Васиљевић., Б. Јовановић., Менаџмент логистике и ланаца снабдевања, Универзитет у Београду,
Факултет Организационих наука, Београд, 2008
55
A. Erdeler., J. Morgetto., S. Knežic, „Integralni pristup upravljanju sustavom prikupljane komunalnog otpada”,
GRAÐEVINAR, UDK 628.443.002.3, 2007, 6 505-516
56
A. Bašić., Ð. Stojanović., S. Nikoličić „The development of sustainable logistics centres”, The fourth
international conference „Toward a humane city”, Novi Sad, Srbija 24 and 25 Oktober, Oktober, 2011
54
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задачи
функции

нивоа

задачи

функции

нивоа

задачи

функции

нивоа

Задолжително собирање на КО на: КО кој не може да се преработува, и КО кој може
да се преработува (пластичен отпад, хартиен отпад, стаклен отпад, метален отпад) и
задолжително собирање на посебните садови за селектиран КО.
Задолжително придржуавање кон законските правила кои го пратат УКО и
задолжително придржување кон строгите барања кои произлегуваат од природата
(незагадување и одржување на чистотата на едно високо ниво) со точно
прецизирање на правилата на работа кои го пратат УКО.
Прво ниво: еднаш неделно собирање на секој преработлив КО, еднаш до два пати
неделно собирање на непреработливиот КО (ова за централните градски подрачја и
туристички места треба да биде секојдневно).
Второ ниво: посебните садови наменети за секој КО посебно повторно да се вратат
во позиција за повторно прифаќање на КО.
Трето ниво: Миење на садовите за собирање на селектиран КО (еднаш месечно).
Транспорт на КО
Задолжителен транспорт на селектиран КО на: КО кој не може да се преработува, и
КО кој може да се преработува (пластичен отпад, хартиен отпад, стаклен отпад,
метален отпад) и задолжително користење на посебни возила наменети за транспорт
на селектиран КО и задолжително користење на одредени рути за транспорт на
селектираниот КО.
Задолжително придржување кон законските правила кои го пратат УКО и
задолжително придржување кон строгите барања кои произлегуваат од природата
(незагадување и одржување на чистотата на едно високо ниво) со точно
прецизирање на правилата на работа кои го пратат УКО и почитување на барањата
за техничка исправност на возилата и незагрозување на сообраќајот.
Прво ниво: преземање на КО од местото каде е собран КО (најчесто тоа е стан или
куќа).
Второ ниво: ефикасен и ефектен транспорт низ предвидените рути на движење.
Трето ниво: транспорт по најкраткиот пат до (претоварниот центар, откупниот
центар или депонија), или по одреден пат по друг принцип.
Депонирање на КО
Задолжително депонирање на КО кој не може да се преработува, задолжително
користење на објекти за прифаќање на КО кој може да се преработува (пластичен
отпад, хартиен отпад, стаклен отпад, метален отпад) и задолжително водење на
контрола за количините на депониран КО и задолжително водење на контрола за
количините на прифатен КО кој може да се преработува (пластичен отпад, хартиен
отпад, стаклен отпад, метален отпад).
Задолжително придржуавње кон законските правила кои го пратат УКО,
задолжително придржување кон строгите барања кои произлегуваат од природата
(незагадување и одржување на чистотата на едно високо ниво) и задолжително
придржување кон строгите законски правила кои важат за депонијата со
придржување кон законските правила кои важат за центрите (или претпријатијата)
за прифаќање на преработливиот КО (пластичен отпад, хартиен отпад, стаклен
отпад, метален отпад).
Прво ниво: ниво на старт на транспортот.
Второ ниво: ниво на транспорт.
Трето ниво: ниво после транспорт.
Напомена: Миење на возилата за собирање на селектиран КО (еднаш дневно).

Изработена и конципирана од кандидатот на докторската дисертација

Вака претставени оперативните логистички задачи, функции и нивоа на
УКО даваат една јасна слика дека иако овие акции се на едно основно ниво
бараат сеопфатен третман. Тука во овај дел јасно се одредени и главните
специфики на секоја акција и само со еден ваков пристап на гледање на
работите во иднина можеме да понудиме повисоки стандарди и подобрувања на
целокупниот процес на УКО.
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Природата на размисла тука јасно ги има оние технолошки логистички
аспекти на размисла, како и техниките кои се секогаш на располагање. Тука не
би било во ред а да не се констатираат и сите бенифити кои можат да бидат
одреден производ со примена на сообраќајно транспортните логистички
аспекти. Овие логистички задачи, функции и нивоа се дел од сите стратегии за
УКО со предзнак од еколошка природа, тоа е случај и со овај ЛМУКО во делот
на оперативни логистички задачи, функции и нивоа како влезна карактеристика
изразена како параметар со соодветно толкување и логистичка оценка која го
одредува вистинскиот ранг за секоја општина во РМ.
3.3.2.

Диференцирачки логистички задачи, функции и нивоа (мрежи, системи и
стратегии)

Диференцирачките логистички задачи, функции и нивоа се задачи,
функции и нивоа кои се појавуваат на второ ниво на УКО. Ова е претставено во
низа на публикации кои во својот опфат го имаат диференцирачкото логистичко
ниво 57, но и во низа на трудови 58, но и трудови во кои главниот акцент е
поставен за функционалноста како фактор на оправданост 59. Тоа изнудува
квалитет при секој избор, воопшто, избрана состојба е постапка и методи за
функционалност на мрежите, системите и стратегиите на диференцирачко ниво.
Тоа би било прикажано на следниот начин со една уникатна табела составена од
страна на кандидатот на ова истражување. Во својот опфат овие
диференцирачки акции или разликување меѓу сродни елементи, раздвојување
поради настанати разлики со воочување на одредени разлики со јасно
прецизирање на сличности и разлики за УКО би биле формирање на мрежи
организација раширена на определена територија и лицата кои ги опфаќа како
систем од еднородни установи, формирање на систем како збир од методи,
установен, примен ред во нешто, по одреден принцип на организација,
уредување на нешто, форма на општествено уредување и формирање на
стратегија што е вештина, наука за водење големи операции, тактика за
постигнување на посакувана цел. Конкретно диференцијација претставуваат
сите јасно прецизирани постапки во процесот на УКО во РМ, мрежа
претставува системот на претплатниците, претпријатијата, инфраструктурата
како и законите, систем сите и секакви активности гледано како целина,
стратегија претставува јасно и прецизно дефинирање на рамка во која ќе се
одвива УКО во РМ од кое производ ќе биде соодветна и уникатна стратегија.
Овие акции се случуваат на едно повисоко ниво одкако веќе е собран
создадениот КО односно овие акции се превземаат кога веќе КО претставува
проблем кој мора да се решава. Овие акции со своите главни логистички задачи,
функции и нивоа се претставени во табела број 3.2..

57
Z. C. Božičkovič, „Upravljanje informacijama u logistici”, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobračajni
fakultet - Doboj, Bosna i Hercegovina, Doboj, 2011
58
A. Mckinnon, „Integration logistics strategies”, Heriot-Watt University, Edinburgh UK, 2001
59
C. J.Vidal, M. Goetschalckx, „Strategic production-distribution models: A critical rewiew with emphasis on
global suplli chain models”, Atalanta, USA, 1996
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Табела број 3.2. Диференцирачки логистички задачи, функции и нивоа
системи и стратегии)
ПРОДОЛЖУВА НА НАРЕДНА СТРАНА
задачи

функции

нивоа

задачи

функции

нивоа

задачи

функции
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(мрежи,

Формирање на мрежи на УКО
Задолжително дефинирање на мрежите по кои ќе се собира и транспортира КО
(селектираниот и останатиот КО), задолжително одредување на начинот по кој ќе
бидат формирани мрежите
• Мрежи кои се наоѓаат на еден патен правец
• Мрежи кои треба да задоволат цел еден регион (се наоѓаат на различни патни
правци)
• Мрежи кои се дел од два или повеќе региони, и
задолжително прецизирање на времето на опслуга на мрежата
Задолжително придржување кон законските правила кои го пратат УКО и
задолжително почитување на законите, правилата како и сообраќајните прописи кои
владеат на патот и сообраќајните прописи кои ги поставува државата и
придржување кон строгите барања кои произлегуваат од природата (незагадување и
одржување на чистотата на едно високо ниво), секаде каде постојат мрежите на УКО
Прво ниво: мрежи на УКО на автопатишта и магистрални патни правци.
Второ ниво: мрежи на УКО на ниво на општински патни правци.
Трето ниво: мрежи на УКО на ниво на град.
Четврто ниво: мрежи на УКО на ниво на населби и НМ.
Формирање на систем за УКО
Задолжително дефинирање на субјектите кои ќе го извршуваат УКО, задолжително
одредување на начинот и правилата по кои ќе се одвива целокупниот процес на УКО
и задолжително прецизирање на економските параметри потребни за системско
УКО.
Задолжително почитување на целокупната законска регулатива во државата,
задолжително придржување кон економските показатели (што се сака да се
постигне, кои се можностите, и колку е потребно за да се реализира) за УКО и
задолжително и точно да се прецизира улогата на човекот во секој дел од УКО, и да
се прецизираат сите објекти кои се на располагање за УКО (во државата, општината,
претпријатието, мрежата, депонијата и слично).
Прво ниво: Систем на глобално ниво (Светско ниво, каде важат резолуциите на
Обединетите нации за УКО).
Второ ниво: Систем на географски дефиниран регион (Континентално ниво каде
важат директивите на ЕУ за УКО, а за другите континенти правилата на тие
континенти).
Трето ниво: систем на регионално дефиниран географски регион (ниво на
полуостров, остров или спој на две или повеќе држави каде важат билатералните
договори помеѓу државите за УКО).
Четврто ниво: државен систем (ниво на држава каде важат законите, прописите и
правилата на државата за УКО). Ова ниво опфаќа и две поднивоа каде важат истите
закони. прво подниво: подниво на регион, и второ подниво, подниво на општина
(град).
Формирање на стратегија за УКО
Задолжително дефинирање на се што сака да се постигне со поинаков пристап УКО,
задолжително прецизирање на просторот каде ќе се врши УКО, задолжително
прецизирање на времето кога ќе се врши УКО, задолжително прецизирање на секој
кој ќе учествува во УКО, задолжително изготвување на анализи, планови и
пресметки од секаква природа (екомомска, еколошка, техничка, технолошка и
други) и задолжително прецизрање на потребата од човеки ресурси во УКО.
Задолжително придржување на стратегијата за УКО во рамката на државните закони
и задолжително почитување на стандардите кои владеат во светот и во државата за
УКО и прецизирање на рокови на изработка, старт, реализација и целосна
имплементација.
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Прво ниво: Светска стратегија за УКО.
Второ ниво: Континентална стратегија за УКО.
Трето ниво: Регионална стратегија за УКО.
Четврто ниво: Државна стратегија за УКО (во нејзин опфат се стратегиите на
регионално и општинско ниво).
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Вака претставени диференцирачките логистички задачи, функции и
нивоа на УКО даваат една јасна слика дека овие акции се на едно повисоко ниво
и бараат исто така сеопфатен третман. Тука во овај дел јасно се одредени и
главните специфики на секоја акција и само со еден ваков пристап на гледање
на работите во иднина можеме да понудиме повисоки стандарди и подобрувања
на целокупниот процес на УКО. Воедно со ваквото системско гледање на
работите идните стратегии за УКО ќе имаа тежина за поставување на повисоки
стандарди што е и посакувана цел кога нешто се сака да се подобри.
Природата на размисла тука јасно ги има оние економски логистички
аспекти на размисла, како и законските правила и прописи кои се секогаш на
располагање. Тука не би било во ред а да не се констатираат и сите бенифити
кои можат да бидат одреден производ со примена на еколошките логистички
аспекти. Овие логистички задачи, функции и нивоа се дел од сите стратегии за
УКО со предзнак од еколошка природа но и со предзнак од друга економско
правна природа. Затоа тука на еден јасен и недвосмислен начин ќе се пристапи
кон оформување на еден поинаков поглед на работите, тоа е случај и со овај
ЛМУКО во делот на диференцирачки логистички задачи, функции и нивоа како
влезна карактеристика изразена како параметар со соодветно толкување и
логистичка оценка која го одредува вистинскиот ранг за секоја општина во РМ.
3.3.3.

Диспозитивни логистички задачи,
згрижување и системско водење)

функции

и

нивоа

(менаџмент,

Диспозитивните логистички задачи, функции и нивоа се задачи, функции
и нивоа кои се појавуваат на највисоко ниво на УКО претставуваат план,
распоред, распределба (на работата), најчесто е писмена заповед за извршување
некаква оперативна задача, распоред на единици и сл. Тоа би било прикажано
на следниот начин. Ова е претставено во низа на публикации кои во својот
опфат го имаат диспозитивно ниво60, но и во низа на трудови 61, но и трудови во
кои главниот акцент е поставен за перформанси како фактор на оправданост 62.
Тоа изнудува квалитет при секој избор, воопшто, избрана состојба е постапка и
методи за перформанси на менаџирање, згрижување и водење како логистички
систем на диспозитивно ниво. Тоа би било прикажано на следниот начин со
една уникатна табела составена од страна на кандидатот на ова истражување.
Во својот опфат овие диспозитивни акции за УКО би биле менаџирање или
раководење и организирање на работата за поуспешно оcтварување на одредени
економски резултати за структура во остварување на резултат, згрижување е да
поведе, преземе грижа за некого или нешто преку акција со која одредена
S. Zečević., S. Tadić „City logistika”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 2006, Beograd, 2006
A. R. Graeml., J. Peinado „Measuring Logistics Performance: The effectivenes of MMOG/LE as Perceived by
suppliers in Automotive industry ”, Volume 4, Number 1, January- June, 2011
62
J. Jović., B. R. Plazinić „The Transportation demand menagement in rural areas”, The fourth international
conference „Toward a humane city”, Novi Sad, Srbija 24 and 25 Oktober, Oktober, 2011
60
61
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постапка ќе добие соодветен третман и системско анализирање како збир од
методи, установен, примен ред во нешто со принцип на организација,
уредување на нешто, форма на општествено уредување водење во УКО или
управување, раководење со нешто преку развиток и давање на определен правец
на нешто. Овие акции се случуваат на највисоко ниво откако веќе е создадена
стратегијата за УКО и е дефиниран системот на УКО односно овие акции се
превземаат кога се сака проблемот да се решава во една стандардизирана рамка
каде важат строги правила и прописи регулирани со законски решенија.
Конкретно диспозиција претставува планирање на секоја постапка за
извршување, организирано како систем, третман, со сите и секакви активности
и грижа за УКО во РМ гледано како целина. Овие акции со своите главни
логистички задачи, функции и нивоа се претставени во табела број 3.3..
Табела број 3.3. Диспозитивни логистички задачи, функции и нивоа (менаџмент,
згрижување и системско водење)
ПРОДОЛЖУВА НА НАРЕДНА СТРАНА
задачи

функции

нивоа

задачи
функции

нивоа

задачи
функции
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Менаџмент на УКО
Задолжително пратење на состојбата на УКО постојано (од почеток до крај),
задолжително хиерархиско контролирање на процесот УКО, задолжително
комуницирање со целокупното опкружување (политичко, економско, стопанско,
културно и друго) и задолжително економско водење на УКО, и негово идно
одржливо предвидување.
Задолжително придржување кон законските правила кои го пратат УКО и
задолжително почитување на строгите стандарди кои го пратат УКО и
придржување кон строгите барања кои произлегуваат на природата која за секое
населено место е уникатна.
Прво ниво: ООН – Комитет за управување со Екологија и Транспорт (подкомитет
за отпад).
Второ ниво: ЕУ – Секретаријат за Заштита на Животна средина (подсектор за
отпад).
Трето ниво: Држава - Министерство во состав на Влада (Одговорно за УКО).
Четврто ниво: Регион/ Општина – Подрачни министерства во состав на Влада.
Згрижување на КО
Задолжително селективно згрижување на КО, задолжително прецизирани места за
згрижување на КО (депонии, претоварни места и слично) и задолжително
економски оправдано водење згрижување на КО.
Задолжително придржување кон законските правила кои го пратат УКО,
задолжително почитување на строгите стандарди кои го пратат УКО и
задолжително придржување кон строгите барања кои произлегуваат на природата
која за секое населено место е уникатна.
Прво ниво: Згрижување на ниво на населено место (претоварно место или
претоварна станица).
Второ ниво: Згрижување на ниво на град / општина (градска депонија за
неселектиран КО и откупни центри за селектираниот КО).
Трето ниво: Згрижување на ниво на регион (регионална депонија за неселектиран
КО и регионални центри за откуп на селектиран КО.
Четврто ниво: Згрижување на ниво на држава (посебни услови за овај вид на КО).
Петто ниво: Згрижување на отпадот кој се создава на региони и на целиот
континент е по најстроги правила и за ваквото згрижување мора да постои писмен
документ.
Системско водење при УКО
Задолжително почитување на горенаведените задачи (од почеток до крај)
Задолжително придржување и почитување на сите законски правила кои го пратат
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Горенаведените ниво се исто така нивоа кои го сочинуваат системското водење со
КО и неговото УКО

нивоа
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Вака претставени диспозитивните логистички задачи, функции и нивоа
на УКО даваат една јасна слика дека овие акции се на највисоко ниво и бараат
исто така сеопфатен третман, и почитување на се што е претходно презентирано
во табела 3.1. и 3.2.. Тука исто така треба да се потенцира дека нивоата се
разгледуваат по обратен редослед од пониско кон повисоко (затоа што веќе е
оформена стратегијата за УКО). Тука во овај дел јасно се одредени и главните
специфики на секоја акција менаџирањето на едно највисоко ниво и еден
пристап на гледање на работите кој во иднина мора да нуди повисоки стандарди
и подобрувања на целокупниот процес на УКО. Воедно со ваквото менаџерско
гледање на работите за идните стратегии за УКО ќе имаат тежина на повисоки
стандарди што е и посакувана цел кога нешто се сака да се подобри со
почитување на сите барања кои произлегуваат од самиот простор и ќе бидат во
реален временски моментум.
Природата на размисла тука јасно ги има оние правни аспекти на
размисла, како и техниките, технологиите и сообраќајните транспортни
можности кои се на располагање. Тука не би било во ред а да не се
констатираат и сите бенифити кои можат да бидат одреден производ со примена
на сите светски искуства кои се презентирани и се дел од одредените директиви
за УКО. Овие логистички задачи функции и нивоа се дел од сите стратегии за
УКО со предзнак од менаџерска природа, тоа е случај и со овај ЛМУКО во
делот на диспозитивни логистички задачи, функции и нивоа како влезна
карактеристика изразена како параметар со соодветно толкување и логистичка
оценка која го одредува вистинскиот ранг за секоја општина во РМ.
3.4. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НОВ ПРИСТАП НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД – ЛОГИСТИЧКИ ПРИСТАП

Развојот на логистичкиот систем секогаш е во интерактивно
прилагодување кон барањата на пазарот и барањата на одредени системи.
Елемент претставува составен дел од некоја целина и е разложување на
поедноставни делови. Секогаш постои тежнение на елиминација на се што е
непотребно, се со единствена цел намалување на логистичките трошоци и
зголемување на квалитетот на услуги и забрзување на процесот. Новина е нов
настан тоа што е ново измислено, првпат воведено, применето. Пристап е пат,
место за пристапување, приоѓање, приод кон некое прашање, поглед на нешто.
Денес логистиката развива некои нови логистички пристапи со кои се сака да се
постигне квалитет во управувањето како севкупност на знаења, технички
средства и подготовки за дејствување на системот но сепак се темелат на јасно
менаџирање на транспортот, тоа најдобро го објаснува преку логистички
пристап, Речкоска (2008) 63. Логистиката пак преку следната публикација на

63

Г. Речкоска., Производен менаџмент - познавање на стоките, универзитетски учебник, Охрид, 2008
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Дукоски (2000) 64, каде се објаснети сите долу претставени логистички пристапи.
Тоа е проучување на функционирањето и на условите за работа на сите
средства со еден поинаков поглед кој е логистички поглед од аспект на
транспортна комунална логистика. Конкретно логистички елементи претставува
можност одредени целини, со воведување на нов логистички модел за
стратешко УКО во РМ на регионално ниво, и опфаќа примена на сите
логистички и научни мерки и правила за квалитетна претстава на целокупниот
систем, со поглед на регионално ниво, примена на сите логистички и научни
мерки и правила за квалитетна претстава на целокупниот систем на УКО кој
треба да добие нов дизајн кој ќе има функционалност во постоечкиот законски
систем на РМ. Околу појавата на КО и неговото квалитетно УКО ќе се користат
одредени пристапи. Тие пристапи се следни и се дел од како и публикацијата од
светската литература 65 (каде јасно и на недвосмислен начин е претставена
улогата на пристапите во секој процес на управување, а истото ќе биде
прилагодено и за УКО) каде неизоставен дел се: Логистички Пристапи –
Концентрација, Специјализација, Децентрализација, Кооперација и
Интеграција.
Научниот пристап на овај наслов се темели на еден чист логистички
поглед на работите. Тука примента на логистика најмногу доаѓа до израз и затоа
може со леснотија да се констатира дека од овај момент ова истражување јасно
и недвосмислено го добива логистичкиот моментум на одлучување. Без овај
наслов тоа не би било одлука која би го оправдало зборот логистички. Тука
логистичките пристапите кои се разгледувани се дел од одредени интернет
страници кои во својата филозофија ги имаат тие интернет адреси кои се дел од
користената литература, но и низа на публикации кои имаат предзнак
логистика.
3.4.1.

Логистички пристап – Концентрација

Логистички пристап – концентрација прави концентрирање на аспекти
во логистичкиот систем. преку сосредоточување, собирање на едно место,
густина на материјата. Концентрација е висок степен на прибраност,
присебност, сосредоточеност. Конкретно логистички пристап концентрација
претставува собирање на КО на едно место при УКО во РМ на регионално ниво.
Пристап концентрацијата е принцип на рационализација на системот и своја
примена има во транспортно претоварниот систем. Таа потреба произлегува од
големината на реоните на опслуга како и на врските во сообраќајно –
транспортните мрежи. Овај принцип кога станува збор за УКО во многу може
да придонесе за концентација на активности околу селективно транспортирање
на одреден КО на одредена територија (реон), а друг селектиран КО на друга
дефинирана територија (реон). Овај принцип ќе биде дообјаснет во
понатамошниот тек на ова истражување на местата каде ќе се применува во
онаа алгоритамска фаза при поставувањето и изработката на ЛМУКО и местата
каде ќе има примена во новата ЛСУКО.
Кога станува збор за УКО овај логистички пристап концентрација има
примена во збирни активности на собирање на селективен КО кој се носи во
64
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регионалните депонии или се врши размена на останатиот селектиран КО.
Литературата која прави примена на овај логистички пристап е темел на
трудот 66 каде јасно и на недвосмислен начин се прави едно конкретно УКО.
Исто така овај логистички пристап во понатамошниот тек на истражувањето ќе
биде од пресудно значење за ЛМУКО и ЛСУКО и ќе биде соодветно опфатен во
онаа алгоритамска фаза каде ќе има и соодветна примена.
Логистичката природа тука јасно ги потенцира бенифитите кои можат да
бидат одреден производ со примена на овај пристап. Логистичкиот пристап
концентрација е дел од сите стратегии за УКО со логистички предзнак. ЛМУКО
овај логистички пристап го има на врвот на своите дејствија и погледи како
влезна карактеристика изразена како параметар со соодветно толкување и
логистичка оценка која го одредува вистинскиот ранг за секоја општина во РМ.
3.4.2.

Логистички пристап – Специјализација

Логистички пристап – специјализација прави специјализирање на
комплетната услуга за дистрибуција и транспорт на одредени видови на стока
претставува поделба на работата на одделни операции. Логистичкиот пристап
специјализација се особени знаења во некоја област. Конкретно пристапот
специјализација претставува можност за специјален третман на одреден КО на
едно место при УКО во РМ на регионално ниво. Овај принцип се базира врз
принципот на собирање на повеќе барања од одредени корисници од одреден
регион и примена на современите технологии. Со тоа овај логистички пристап
обезбедува повисок квалитет во транспортот и диструбуцијата, а со тоа и
трошоци се помали. Ова посебно е од интерес кај малите по обем системи кај
кои инвестирањето во современа технологија е неисплатливи или не постои
можност од други причини. За да егзистираат на пазарот ваквите системи овај
логистички пристап е најдобар за квалитетен опстанок. Спојувањето на
различни специјализирани пристапи прават квалитетен систем на реализација
на активностите. Ова во многу влијае врз економската исплатливост на
работење.
Кога станува збор за УКО овај логистички пристап има примена во
помалите региони каде постои специјализираност на собирање на селективен
КО. Ова е стратегиски поглед кој освен во публикациите потенцирани во
насловот одат во насока на примена на трудовите со наслов 67 но и во трудот 68.
Логистичкиот пристап специјализација прави конкретизација во публикацијата 69
која како производ го има трудот на истиот автор 70. Другиот КО се носи во
регионалните депонии или се врши размена на останатиот селектиран КО. Исто
така овај пристап во понатамошниот тек на истражувањето ќе биде од пресудно
G. Vujić, и P. H. Brunner, „Sustainable Waste Menagenent”, Novi Sad, Jul, 2009
L. Christley., The role of the regional municipal solid wastе board in Tennessee, A handbook for boards
members, November, 2011, State of Tennessee , Tennessee department of environment and conservation division
of solid waste and hazardous wastw menagment planning, reporting and waste reduction section, Tennesse, 2011
68
K. Ivi, „Logistički informacijski sustavi u odnosu na ljudske potencijale distribucijskih centara”, Ekonomski
fakultet u Osijeku, Osijek, Hrvatska, 2005
69
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70
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66
67

ІІІ -35-

СЕГАШНА КОНЦЕПЦИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

значење за ЛМУКО и ЛСУКО и ќе биде соодветно опфатен во онаа
алгоритамска фаза каде ќе има и соодветна примена.
Логистичката природа тука јасно ги потенцира бенифитите кои можат да
бидат одреден производ со примена на овај логистички пристап. Логистичкиот
пристап специјализацијата е дел од сите стратегии за УКО со логистички
предзнак. ЛМУКО овај пристап го има на врвот на своите дејствија и погледи
како влезна карактеристика изразена како параметар со соодветно толкување и
логистичка оценка која го одредува вистинскиот ранг за секоја општина во РМ.
3.4.3.

Логистички пристап – Децентрализација

Логистички
пристап
–
децентрализација
произлегува
од
традиционалниот пристап на концентрација како систем на управување во кој
еден дел од функциите на централните органи се пренесуваат на пониските
органи. Децентрализација е спротивно од: централизација. Конкретно
децентрализација претставува пренесување на УКО во РМ на регионално ниво,
и подолу на општинско. Тој најчесто е структуруиран и на неколку други
подсистеми од кои најмногу применувани во пракса се: технички, логистички и
организационен кои потоа одат на дополнително децентрализирање. Ваквата
поставеност на логистички пристап децентрализација се базира на
задолжителна меѓузависност која произлегува од аспектот на простор односно
од аспект на просторниот логистички концепт на управување. Во овај пристап
постои и облик на децентрализираност надзор од системот, односно системот е
на една локација а објектот кој е од посебен интерес е на друго место. Кога
станува збор за УКО овај пристап е интересен од аспект што претријатијата се
на едно место, претоварните центри или откупни центри се на друго место,
додека депонијата сосем на друго место односно постои дури и можност таа да
се наоѓа надвор од целокупниот систем. Затоа овај логистички пристап за оваа
проблематика е еден од најчесто употребуваните, тоа е компаративно
споредувано со трудовите 71, производ на науката City логистика 72.
Кога станува збор за УКО овај логистички пристап има примена скоро во
секој регион со тоа што ќе се прави секогаш одредена децентрализација кога
станува збор за УКО и јасно и прецизно дефинирање на местата кои се
дефинирани како регионални депонии. Ова прави дополнително појаснување на
сите параметри од ЛМУКО и ЛСУКО
Логистичката природа тука јасно ги потенцира бенифитите кои можат да
бидат одреден производ со примена на овај логистички пристап. Логистичкиот
пристап децентрализацијата е дел од сите стратегии за УКО со логистички
предзнак. ЛМУКО овај логистички пристап го има на врвот на своите дејствија
и погледи како влезна карактеристика изразена како параметар со соодветно
толкување и логистичка оценка која го одредува вистинскиот ранг за секоја
општина во РМ.

M. Krstić., I. Pilman., S. Tadić., „Logistika centalnih gradskih ulica”., I Međunarodna naučno- stručna
konferencija, Logistika 2010, Univerzitet u istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj, 18 i 19 Novembar
2010, Doboj, 2010
72
S. Zečević., S. Tadić „City logistika”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 2006, Beograd, 2006
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3.4.4.

Логистички пристап - Кооперација

Логистички пристап – кооперација произлегува од принципите на
соработка на учесниците во системот кои реализираат исти или слични
активности претставува заедничка работа во иста цел. Кооперација е облик на
здружување на трудот во областа на индустриското производство,
градежништвото, земјоделството, трговијата итн. Конкретно кооперација
претставува здружување на повеќе општини за квалитет и одржливост на УКО
во РМ на регионално ниво. Интересот и длабочината на кооперација е во
директна зависност од размерот на кооперацијата. Од аспект на кооперација се
применуваат најразлични логистички концепти на управување кои треба да
задоволат одредени барања. Овај логистички пристап со тоа што врши
кооперација помеѓу сите учесници се труди да постигне одреден оптимум во
работата. Како резултат кој може да произлези од овај пристап (со квалитетна
соработка) најчесто е да не дојди до преклопување и повторување на работите,
а со тоа и сигурност и прецизност во одлуките. Кога станува збор за УКО овај
логистички пристап е во директна врска со сите чинители на процесот во
глобала, и во директна врска со сите попратни објекти и опрема која е на
располагање на овај процес. Примената на овај логистички пристап исто така е
од големо значење за ова истражување од една едноставна причина што
секогаш за да се има оптимално решение мора да постои одреден компромис,
тоа кооперацијата го има најмногу во својата филозофија. Тука подсистемскиот
начин на размислување или начинот на нивоа и погледи на работите
хоризонтало и вертикално е најмногу изразен. Менаџирањето тука има
најголема улога тоа е потенцирано во публикациите претставени 73, но и во
претходно потенцираните публикации во 3.5. како главен наслов од овие
поднаслови.
Кога станува збор за УКО овај логистички пристап ќе биде соодветно
претставен во секој дел од проекцијата на ЛМУКО и ЛСУКО каде постојат
одредени погледи кои се разгледуваат секторски и на сите места каде се прават
одредени сојузи и кооперативни активности. Ова прави дополнително
појаснување на сите параметри од ЛМУКО и ЛСУКО.
Логистичката природа тука јасно ги потенцира бенифитите кои можат да
бидат одреден производ со примена на овај логистички пристап. Логистичкиот
пристап кооперацијата е дел од сите стратегии за УКО со логистички предзнак.
ЛМУКО овај логистички пристап го има на врвот на своите дејствија и поглед
како влезна карактеристика изразена како параметар со соодветно толкување и
логистичка оценка која го одредува вистинскиот ранг за секоја општина во РМ.
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3.4.5. Логистички пристап - Интеграција

Логистичкиот пристап – интеграција произлегува од тоа што овај
пристап врши координација во системите и процесите претставува поврзување
на определени делови во целина поради заеднички интереси и за поуспешно
дејствување. Интеграција е обединување на сопствените со други сили за
постигнување на посакувана цел. Конкретно интеграција претставува прецизно
поврзување на општините за УКО во РМ на регионално ниво. Овај пристап
претставува императив за примена на современите логистички стратегии.
Интеграцијата како логистички пристап најчесто се применува за квалитет во
протокот на информации во целокупниот процес на управување. Кога станува
збор за УКО интеграцијата помеѓу сите учесници е од пресудно и неизбежно за
квалитет во управувањето. Затоа овај логистички пристап тука е од сериозно
значење. Тоа значење се зголемува во ова истражување со тоа што ќе се создава
нова ЛСУКО. Менаџирањето исто и тука има најголема улога тоа е
потенцирано во публикациите претставени 74, но и во претходно потенцираните
публикации во 3.5. како главен наслов од овие поднаслови.
Кога станува збор за УКО овај логистички пристап ќе биде соодветно
претставен во секој дел од проекцијата на ЛМУКО и ЛСУКО каде постојат
одредени погледи кои се разгледуваат интеграцијата на секторите во една
целина и на сите места каде се прават одредени сојузи за постигнување
одредена посакувана цел. Ова прави дополнително појаснување на сите
параметри од ЛМУКО и ЛСУКО
Логистичката природа на интеграцијата тука јасно ги потенцира
бенифитите кои можат да бидат одреден производ со примена на овај
логистички пристап. Логистичкиот пристап интеграцијата е дел од сите
стратегии за УКО со логистички предзнак. ЛМУКО овај пристап го има на
врвот на своите дејствија и поглед како влезна карактеристика изразена како
параметар со соодветно толкување и логистичка оценка која го одредува
вистинскиот ранг за секоја општина во РМ.
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Научен пристап и резиме за глава три

Научниот пристап на глава три се темели на голем број публикации,
трудови, законски прописи и правилници, интернет адреси, но и останати
извори. Ова потврдува дека логистиката е наука која е присутна секаде.
Споредбено се направени голем број на компаративни анализи. Логистиката е
присутна секаде во секој наслов. Од оваа глава три производ се основни
алгоритми кои се во примена во логистиката како наука, производ исто така се
и одредени уникатни модифицирани алгоритми од страна на кандидатот на ова
истражување. Исто така има и уникатни табели за оперативните,
диспозитивните и диференцирачките логистички задачи, функции и нивоа во
УКО.
Пристапот на работите се темели на јасно претставен сегашен концепт на
УКО во РМ. Тој концепт се темели на три гледишта и тоа концепт од минатото,
концепт од сегашноста и концепт за иднината. Тука е констатирано дека
сегашната концепција на УКО во РМ се темели на две основи и тоа: концепт на
законска и правна регулатива и концепт на функционала одржливост. Потоа
набројани се опкружувањата значајни за процесот на управување со КО и тоа:
географско – демографско опкружување, стопанско – економско опкружување,
социо – културно опкружување, техничко – технолошкото опкружување,
политичко – правното опкружување, и природно – еколошкото опкружување.
Дефинирани се аспектите кои го пратат УКО и тоа: технолошките техничките
сообраќајно – транспортните, економските, и еколошките аспекти кои ќе бидат
користени во одлучувањето и судот во ова истражување конкретно за новиот
ЛМУКО. Литература која беше темел на овај поднслов беше главниот светски
бестселер од логистичка природа 75, но не помалку значајни и логистиките од
Дукоски за логистички системи 76 и логистички стратегии 77 со компаративна
анализа на наведените трудови во погорните наслови од оваа глава. Потоа се
претставија логистичките концепти на УКО и тоа: просторниот, временскиот и
функционалниот логистички концепт акцентирани и толкувани во ЛМУКО.
Тука од страна на авторот беа креирани и уникатни слики за секој концепт.
Воедно тука беа и вклучени горе дефинираните логистички аспекти кои го
пратат УКО. Литературата за логистички концепти беше од маркетинг
логистика78, нејзиното управување 79, како и управување со квалитетот на
логистиката80, но и други публикации кои ја имаат во својата филозофија на
размисла логистиката. Следно беа дадени оперативните логистички задачи,
функции и нивоа на УКО (селекција, собирање, транспортирање и депонирање),
диференцирачките логистички задачи, функции и нивоа на УКО (мрежи,
системи и стратегии) и диспозитивните логистички задачи, функции и нивоа на
75

D. J. Bloomberg, S. L. May, J. B. Hanna, „Logistika”, Pearson Education Inc., publishing as Prentice Hall,
Prentice Hall, 2002
76
И. Дукоски., „Логистички системи“, пишувани предавања на постдипломски научни студии, Технички
факултет-Битола, Битола, 2005
77
И. Дукоски., „Логистички стратегиии“, пишувани предавања на постдипломски научни студии,
Технички факултет-Битола, Битола, 2005
78
М. Килибарда, „Маркетинг у логистици”, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2011
79
D. Đorđević., M. Vasiljević., „Upravljanje kvalitetom u saobraćaju”, Univerzitet u istočnom Sarajevu,
Saobračajni fakultet, Doboj, Doboj, 2009
80
D. Đorđević., M. Vasiljević., „Upravljanje kvalitetom u saobraćaju”, Univerzitet u istočnom Sarajevu,
Saobračajni fakultet, Doboj, Doboj, 2009
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УКО (менаџмент, згрижување и системско водење). Тука беа користени повеќе
трудови од ранг на докторска дисертација, како предлог подобрени логистички
перформанси 81, нивното моделирање 82, од менаџерска природа на
претпријатијата 83, оптимизацијата 84, споредувани со низа трудови од оваа но и
еколошка проблематика. Ова прво беше сликовито претставено од страна на
кандидатот, за да потоа повторно од страна на авторот произлезе и табеларниот
начин на претставување на овие логистички задачи, функции и нивоа на УКО,
тоа е акцентирано и толкувано во ЛМУКО. И на крај од оваа глава три се
направи вовед на логистиката како дисциплина со претставувањето на
логистичките пристапи (концентрација, специјализација, децентрализација,
кооперација и интеграција) со акцент за УКО. Литературата беше онаа која
претходно беше наведена со јасно и прецизно толкување на сите овие
логистички елементи кои тука се нарекуваат и логистики параметри за
потребите на ЛМУКО и ЛСУКО. Тука беа користени и одредени интернет
адреси кои се од непроценливо логистичко значење. Овај вовед на логистиката
во натамошниот тек на ова истражување ќе оди во насока на остварување на
теоретски поставената цел на дисертацијата. Примената на овие пристапи ќе
биде пресудна за развојот и моделирањето на ЛМУКО и ЛСУКО. Заклучок од
оваа глава три би бил тоа што оваа глава три јасно и недвосмислено ги
дефинира параметрите кои ќе се применуваат во ова истражување. Овие
потенцирани параметри претставуваат влезни толкувања во ЛМУКО кои ќе се
надоврзуваат со наведените показатели дадени во глава четири. Овие параметри
ќе бидат дадени во (ПРИЛОГ 6: ИЗГЛЕД НА ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД – КОНКРЕТНИ СЛИКОВИТИ
ПРИКАЗИ, ОБЈАСНУВАЊА И ТОЛКУВАЊА) во кој се дава изгледот на
сите ПАРАМЕТРИ со кои е моделиран новиот ЛМУКО.
Влезни ПАРАМЕТРИ ќе бидат претставени преку четири чекори кои се
составен и витален дел од новосоздадениот ЛМУКО. Овие ПАРАМЕТРИ се
вака дефинирани откако се изврши јасно и прецизно дефинирање на сите нив
кои се дел од погорниот текст на оваа глава.
• чекор 1 (еден) дефинираните логистички аспекти (технолошки, технички,
сообраќајно транспортни, економски и еколошки), логистички концепти
(временски, просторен и функционален), логистички задачи, функции и
нивоа (на оперативно ниво со акцент на селекција, собирање, транспорт и
депонирање на КО, на диференцирачко ниво со акцент на мрежи, системи и
стратегии за УКО, и на диспозитивно ниво со акцент на менаџмент,
згрижување и системско водење на КО), и логистички пристапи
(концентрација, специјализација, децентрализација, кооперација и
81
M. Б. Видовић., „Moгућности pобољшaња перформанси логистичких система оптимизацијом
оперативног планирања неких клас претоварних процеса”,Саобраћајни факултет, Универзитета у Београду,
докторска дисертација, Београд, 1997
82
M. Kilibarda., „Modeliranje performansi kvaliteta logističke usluge”,Saobraćajni fakultet, Univerzitet u
Beogradu, Doktorska disertacija, Beograd, 2005
83
L. Pejić, „Reinženering preduzeča kako tehnika savremenog menadzmenta”, Doktorska disertacija, Univerzitet
u Novoм Sadu, Tehnicki Fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin, Srbija, Zrenjanin , 2003
84
S. Zečević., „Model optimizacije logističkih lanaca u uslovima funkcionisanja robno transportnih centara”,
Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 1995, Beograd, 1995
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интеграција) со одредено дефинирано влијание (логистичка оценка)
изразено преку соодветен коефициент и соодветно толкување.
ЛО=ЛА+ЛК+ЗФН+ЛПр(1 - 5).............................................................................[ 1 ]
Легенда:
ЛО – логистичка оценка, ЛА – логистички аспекти, ЛК – логистички концепти,
(Л)ЗФН - ЛЗ – логистички задачи, ЛФ – логистички функции, ЛН – логистички
нивоа, ЛПр(1-5) – логистички пристап; ЛПр1 – логистички пристап
концентрација, ЛПр2 – логистички пристап специјализација, ЛПр3 – логистички
пристап децентрализација, ЛПр4 – логистички пристап кооперација, и ЛПр5 –
логистички пристап интеграција
•

чекор 2 (два) ќе биде пресметано реално толкување на логистичките
показатели и тоа за логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа
како и пристапи изразено преку соодветен коефициент и соодветно
толкување.

ЛА=Латехн * коеф (техн) + Латех * коеф (тех) + Ласоо * коеф (сооб) +
Лаекон * коеф (екон) + Лаекол * коеф (екол) (пресметки за цело но и дел).........[ 2 ]

Легенда:
ЛАтехн
– технолошки логистички аспекти, Коеф(техн) – коефициент за
технолошки логистички аспекти,
ЛАтех – технички логистички аспекти, Коеф(тех) – коефициент за технички
логистички аспекти,
ЛАст – сообраќајно транспортни логистички аспекти, Коеф(сооб) – коефициент
за сообраќајно транспортни логистички аспекти,
ЛАекон – економски логистички аспекти, Коеф(екон) – коефициент за
економски логистички аспекти,
ЛАекол – еколошки логистички аспекти, Коеф(екол) – коефициент за еколошки
логистички аспекти
ЛК = ЛКвре * коеф (вре) + ЛКпро * коеф (про) + ЛКфун * коеф (фун)
(пресметки за цело но и дел.................................................................................[ 3 ]
Легенда:
ЛКвре – временски логистички концепт, Коеф(вре) – коефициент за временски
логистички концепт,
ЛКпро – просторен логистички концепт, Коеф(про) – коефициент за просторен
логистички концепт,
ЛКфун – функционален логистички концепт, Коеф(фун) – коефициент за
фукционален логистички концепт
(Л)ЗФН = (Л)ЗФНопе * коеф (опе) + (Л)ЗФНдиф * коеф (диф) +
(Л)ЗФНдис * коеф (дис) (пресметки за цело но и дел со потенцирање на А,
Б, В и Г)....................................................................................................................[ 4 ]
Легенда:
(Л)ЗФНопе – логистички задачи, функции и нивоа на оперативно ниво
(селекција, собирање, транспорт и депонирање), Коеф(опе) – коефициент за
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логистички задачи, функции и нивоа на оперативно ниво (селекција, собирање,
транспорт и депонирање),
(Л)ЗФНдиф – логистички задачи, функции и нивоа на диференцирачко ниво
(мрежи, системи и стратегии), Коеф(диф) – коефициент за логистички задачи,
функции и нивоа на диференцирачко ниво (мрежи, системи и стратегии),
(Л)ЗФНдис – логистички задачи, функции и нивоа на диспозитивно ниво
(менаџмент, згрижување и системско водење), Коеф(дис) – коефициент за
логистички задачи, функции и нивоа на диспозитивно ниво (менаџмент,
згрижување и системско водење)
Напомена: Вклучени на оперативно, диференцирачко и диспозитивно ниво: За
селекција, собирање, транспорт и депонирање
А – не постои селекција, собирање, транспорт или депонирање
Б – постои но многу малку селекција, собирање, транспорт и депонирање
(минимум)
В – постои селекција, собирање, транспорт и депонирање (оптимум)
Г – постои максимална селекција, собирање, транспорт и депонирање
(максимум)
ЛПр = ЛПр1 * коеф (кон) или ЛПр2 * коеф (спе), ЛПр3 * коеф (дец),
ЛПр4 * коеф (коо), ЛПр5 * коеф (инт) (пресметки за цело но и дел но и
комбинација од два или повеќе ЛПр)................................................................[ 5 ]
Легенда:
ЛПр1 – логистички пристап концентрација, Коеф(кон) – коефициент за
логистички пристап концентрација,
ЛПр2 – логистички пристап специјализација, Коеф(спе) – коефициент за
логистички пристап специјализација,
ЛПр3 – логистички пристап децентрализација, Коеф(дец) – коефициент за
логистички пристап децентрализација,
ЛПр4 – логистички пристап кооперација, Коеф(коо) – коефициент за
логистички пристап кооперација,
ЛПр5 – логистички пристап интеграција, Коеф(инт) – коефициент за логистички
пристап интеграција,
Изработени од [ 1 ] до [ 5 ] и моделирани од кандидатот на докторската
дисертација
•

Потоа после вака поставената состојба во чекор 3 (три) ќе се даде одредено
дефинирано логистичко влијание изразено преку соодветен коефициент и
соодветно толкување. И на крај во оваа фаза 1 како

•

чекор 4 (четири) ќе се даде одредена реална логистичка оценка која ќе даде
соодветно рангирање на секоја општина со соодветно толкување кое ќе
претставува реална реална логистичка оценка како слика за општината и
состојбата за појавата УКО.

Ова е реална состојба за ФАЗА 1 ОД ЛМУКО како ВЛЕЗНИ ПАРАМЕТРИ
ПРЕТСТАВЕНИ ПРЕКУ ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА
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ГЛАВА ІV

4. ДЕФИНИРАЊЕ НА ГЕОГРАФСКИ РЕГИОНИ И КАРАКТЕРИСТИКИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД
„ A man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from them, and strong
enough to correct them”
John C. Maxwell
„Човек треба да е доволно голем да ги признае своите грешки, доволно паметен да профитира
од нив, и доволно силен да ги исправи”
John C. Maxwell

РМ 1 лежи меѓу 40º 50ʼ, и 42º 20ʼ северна географска ширина и 20º 27ʼ
30ʼʼ и 23º 05ʼ источна географска ширина, се наоѓа на Европскиот континент
поконкретно во делот на Југоисточна Европа, во центаралниот дел на
Балканскиот Полуостров. Кога станува збор за РМ тоа претставува географско
и историско подрачје на Балканскиот Полуостров во југоисточниот дел од
Европа. Македонија е посебен ентитет – Држава со извонредна географска
просторна сместеност и одлична просторна поставеност за контактирање и
посредно спојување. Според географската положба, таа е централна балканска
држава која се граничи со четири држави: на исток со Бугарија во должина од
165 км, на север со Србија во должина од 231 км (од кои со новосоздадената
држава Косово во должина од 159 км), на запад со Албанија во должина од 191
км и на југ со Грција во должина од 262 км. Должината на границите изнесува
вкупно 850 километри. РМ има површина од 25 713 км² но тоа е 37,51% од
горниот дел од целокупноста на РМ кој претставува 64 714 км². Рељефот е
претежно ридско – планински. Во РМ владее субмедитеранска клима со
карактеристични топли и суви лета и студени и влажни зими. Средните
годишни температури опаѓаат од север кон југ на земјата. Средната годишна
количина на врнежи во планините е околу 1 000 – 1 500 мм, а во котлините 600
– 700 мм. Најдолга река е Вардар, 388 км (од кои 301 км во РМ) и во најголем
дел тече низ централниот дел на земјата. На јужната граница лежат три големи
природни езера: Охридско, Преспанско и Дојранско. Територијата на РМ се
наоѓа на сеизмички активно подрачје. Од индустријата најмногу се истакнуваат
прехрамбената и тутунската индустрија, како и производството на железо и
челик. Невработеноста изнесува околу 33, 8%.
Вака претставена РМ нејзиниот внатрешен земјопис, нејзиното
опкружување и споредби со одредени географски региони додека
карактеристика претставува можност за суштествен поглед на појавата УКО
присутна на регионално ниво на РМ, со опис на најважните својства на оваа

М. Панов., „Географија на СР Македонија – Природни и социо-географски карактеристики”, КНИГА I,
Просветно дело, Скопје, 1976
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појава. Македонија претставува случај каде ќе се анализираат сите постапки на
УКО на ниво на региони.
Географските карактеристики на РМ ќе бидат претставени табеларно со
користени валидни податоци од релевантни државни институции. Податоците
кои ќе бидат претставени во оваа глава четири ќе бидат потребни за реализација
на ова истражување. Општите и регионални статистики и картата на РМ 2,
географските карактеристики на крајните точки како и должината на границите
(Агенција на катастар на недвижности и Просторен план на РМ) 3 и површината
по висинските зони за РМ (Просторен план на РМ се дадени на следната табела
број 4. 1. Напомена: *Должината на границата со Република Србија ја опфаќа
границата и со Република Косово која до изработката на овај дел од ова
истражување нема прецизен документ помеѓу РМ и Република Косово во
ДЗСРМ.
РМ е мала земја, и според територијата, и според бројот на население.
Таа на Балканскиот полуостров е поголема во територија само од Словенија,
Црна Гора и институционално недефинираната држава Косово. Според
последниот Попис на населението, домаќинствата и становите, спроведен во
Ноември 2002 година вкупното население изнесува 2 022 547 лица. Бројот на
населените места е 1 767 кои денес се земаат како потреба за матични и
катастарски служби. Територијалната дистрибуција на населението во РМ
покажува изразита несразмерност. Според пописот од 2002 година, 57,8% од
вкупното население живее во градовите (во РМ има 34 градски општини), при
што најголемата концентрација е во главниот град Скопје (20,5%). Голем дел од
селските (рурални) населени места (вкупно 1 728) или целосно се
депопуларизирани (141 населени места) или имаат мал број на жители и поради
нивната неповолна старосна структура (старо население), голема е веројатноста
да останат без ниту еден жител.
Додека картата на РМ 4 е дадена на следната слика број 4. 1.. На првата
слика А дадена е РМ во размер, на втората слика Б дадена е општинската
поделба на РМ според Законот за територијална организација на локалната
самоуправа од 11 Август 2004 година со 84 функционални општини, додека на
третата слика В дадена е регионалната поделба на 8 плански региони што е
основа за ова истражување 5.

2

http://www.stat..mk
Македонија во Бројки 2012, Државен завод за стастистика на Република Македонија, Република
Македонија, Скопје, 2012
4
http://www.stat..mk
5
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија, Службен весник
на Република Македонија број 55 објавен на 16 Август 2004 година, Република Македонија, Скопје, 2004
година
3
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Табела број 4.1. Општи и регионални карактеристики, географски координати на
крајните точки, должина на границите и површина по висински зони за РМ
Податоци за РМ - Извор: Државен завод за статистика РМ
Население во РМ - 2 052 722
Број на домаќинства –
Површина - 25 713 км²
564 296
Главен град - Скопје
Станови (сите видови живеалишта) –
Број на општини - 84
698 143
Број на населени места - 1 767
Географските координати на крајните точки – Извор: Агенција за катастар на недвижности
Северна географска Источна географска
Месност
Општина
ширина
должина
(по
гринич)
Север
42° 22´
22° 18´
Аништа (Дукат Крива Паланка
планина)
Југ
40° 51´
21° 08´
Маркова
нога Ресен
(Граничен камен
177)
Исток
41° 43´
23° 02´
Ченгино
кале Пехчево
(Граничен камен
47)
Запад
41° 31´
20° 28´
Кестењар
Дебар
(Граничен столб
Е 16/8)
Должината на границите на РМ - Извор: Просторен план на РМ
Вкупно
Сувоземна
Речна
Езерска
Вкупно
850
786
16
48
Албанија
191
151
12
28
Бугарија
165
165
Грција
262
238
4
20
Србија *
232
232
Површината по висинските зони за РМ - Извор: Просторен план на РМ
Висинска зона во м
Површина во км²
%
До 200
744. 10
2, 89
200 – 500
5 769. 10
22, 44
500 – 1000
11 317. 32
44, 01
1000 – 1500
5 741.68
22, 33
1500 – 2000
1 796. 54
6, 95
Над 2000
354. 26
1, 38
Од 44 до 2764
25 713. 00
100, 00
Извори: Државен завод за статистика на РМ, Агенција за катастар на недвижности и
Просторен план на РМ
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Карта на РМ

Слика број 4.1. Карта на РМ

Извор: Државен завод за статистика на РМ

Вкупното население, домаќинствата и становите во РМ 6 се дадени на
следната табела број 4. 2. како и индивидуалните домаќинства во РМ 7, додека
видот на живеалиштата површината на становите и бројот на лица во
живеалиштата во РМ 8.
Табела број 4. 2. Вкупно население, домаќинства и станови во РМ, и индивидуални
домаќинства и вид на живеалишта, површина на становите и број на лица во
живеалиштата во РМ

6
Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија Книга XIII Вкупно
население, домаќинства и станови според територијалната организација на Република Македонија од 2004
година, ДЗСРМ, Република Македонија, Скопје, Мај 2005
7
Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија Книга I Вкупно население,
домаќинства и станови, ДЗСРМ, Република Македонија, Скопје, Мај 2005
8
Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија Книга II Домаќинства и
семејства, ДЗСРМ, Република Македонија, Скопје, 2005
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РМ (број на
општини)
84
Индивидуални
домаќинства
Со 1 член
Со 2 член
Со 3 член
Со 4 член
Со 5 член
Со 6 член
Со 7 член
Со 8 член
Со 9 член
Со 10 и повеќе
членови
Колективно
становање

Вкупно
население
2 022 547
Вкупно
2 020 365
53 861
221 336
311 145
642 008
352 995
238 110
98 343
42 672
23 274
36 621

Број на домаќинства
564 296
Вкупно
564 237
53 861
110 668
103 715
160 502
70 599
39 685
14 049
5 334
2 586
3 238

Станови (сите видови
живеалишта)
698 143
Не семејни
Семејни
59 164
505 132
59 105
‒
53 861
106 101
4 567
103 181
534
160 392
110
70 579
20
39 678
7
14 044
5
5 333
1
2 586
‒
3 238

2 182

59

59

‒

Вид на живеалишта површина на становите во РМ
Вкупно живеалишта
Станови број
Станови површина м²
Друга населена просторија која не е наменета за живеење
Населена деловна просторија
Импровизирани живеалишта
Колективни живеалишта
Број на лица во станови
Број на лица во останатите освен колективните
Број на лица во колективните живеалишта

698 143
697 529
49 671 709
63
115
228
208
2 030 257
1 319
9 353

Извор: Државен завод за статистика на РМ

Со добивањето на статусот земја кандидат РМ, ДЗСРМ е обврзан до
Еуростат да обезбедува регионални статистики од различни области во
согласност со Номенклатурата на територијални единици за статистика (НТЕС)
од 2007 година кој се состои од 5 нивоа 9: НТЕС ниво 1 и НТСЕ ниво 2 на целата
територија на РМ како административна единица, НТСЕ ниво 3 се состои од 8
неадминистративни единици – статистички региони кои се настанати со
групирање на општините како административни единици од понизок ред, НТСЕ
ниво 4 се состои од 84 општини (од 2013 година 80 општини) како
административни единици и НТСЕ ниво 5 се состои од 1776 населени места.
Од ова јасно може да се констатира дека податоците за географските
карактеристики и сите останати податоци за РМ се прибираат од ДЗСРМ по
воспоставени правила прилагодени по законите и правилата на ЕУ и како такви
се достапни за употреба. Но исто така може да се констатира дека РМ е мала и
неразвиена земја во Европа.
Конкретно од ова што е наведено може да се констатира дека РМ
географски претставува одредена дефинирана државотворна целина. Таа целина
во конкретното истражување ќе претставува просторот кој ќе се разгледува,
9
http//www. epp.eurostat.ec.europa.eu › European Commission › Eurostat, „NUTS - Nomenclature of territorial
units for statistics - Eurostat”
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анлизира и за кој ќе се донесуваат конкретни заклучоци. Со тоа што ќе бидат
применувани најновите официјални податоци според важечките правила и
прописи на ДЗСРМ оваа географски дефинирана државотворна целина освен
просторно ќе добие на важност и во време (во конкретниот случај реално
време). Ова ќе води кон тоа и функционалноста да добие сопствена улога. Со
еден збор може да се констатира дека логистиката тука ќе биде од пресудно
значење во дефинирањето на просторот, времето и функцијата како концепти
кои ќе бидат разгледувани во ова истражување за потребите на УКО во РМ и
тоа на регионално ниво.
4.1. РЕГИОНАЛНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Регионалната поврзаност на секој дел е од непороценливо културно,
спортско, политичко, економско, воено и секакво значење обично еднородни,
врзани заедно во соодветен соодност. Потребата од регионална поврзаност се
темели на прифаќање на другите позитивни и нови идеи како и понуда на
сопствените. Но за квалитет во практикувањето на регионализацијата општо
прифатена норма е законот. РМ како земја која егзистира во Европа во целост ги
има прифатено европските закони, регулативи и директиви кои се однесуваат за
регионализацијата. Овие закони се преточени и во македонското
законодавство 10. Исто така овај закон е надополнет и со законот за град Скопје
како посебна функционална целина 11.
Регионална политика има за цел да се намалат значајните економски,
социјални и територијалните разлики кои се уште постојат помеѓу регионите во
Европа. Со анализа на оваа регионална политика и примена на позитивните
искуства се сака да се постигне квалитет во формирањето на регионите и во РМ.
Оваа проблематика е регулирана со законот за рамномерен регионален развој 12.
Оформувањето на региони се прави со цел да се постигне подобрена
функција на сите делови. Таа функција се огледува на сите аспекти кои го
пратат човекот во неговото постоење и егзистирање. Појавата на УКО бара
регионален пристап. Ваквиот регионален пристап е претставен во голем број на
трудови, некои од тие трудови претставуваат старт за да се прикаже
регионалната поврзаност и се претставени и користени во овај наслов и за
потребите на глава четири и пет преку економскиот поглед 13. Воедно кога
станува збор за регионален поглед се прават и споредби и со соседните земји
како на пример 14, но и погледот на Европа на ова поле 15. Додека како аспекти
кои придонесуваат за квалитет на оформувањето на регионите се претставени во
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија, Службен
весник на Република Македонија број 55 објавен на 16 Август 2004 година, Република Македонија, Скопје,
2004 година
11
Закон за градот Скопје, Службен весник на Република Македонија број 55 објавен на 16 Август 2004
година, Република Македонија, Скопје, 2004 година
12
Закон за рамномерен регионален развој, Службен весник на Република Македонија број 63 објавен на
22.05.2007 година, Република Македонија, Скопје, 2007година
13
O. Mirić., „Regionalna politika Evropske unije kao motor ekonomskog razvoja”, Evropski pokret u Srbiji,
Decembar, 2009, R. Srbija, ISBN: 978-86-82391-46-3
14
Vlada Republike Hrvatske., „Regionalni razvoj i Regionalna politika Hrvatske”, Gospodarstvo Hrvatske, 28, 03
2007, R. Hrvatska
15
S. M. Pajer., „The geography & peoples of Europe”, Horace Greeley HS, Chappaqua, NY, EU, 2010
10
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следните трудови со логистички предзнак 16, но сепак главниот акцент како што
претходно е наглесено е законот, а тие закони во Европа и РМ се претставени
со директиви и закони претставени во поднаслов 4.1.4.. Со ова слободно може
да се каже дека регионалната поврзаност е динамичка појава која секогаш може
да се подобрува. РМ како слабо развиена Европска земја секогаш мора да бара
регионални решенија. Затоа поврзаноста со регионите во глобални рамки е
нејзин приоритет. Додека заживувањето на врските во внатрешноста секогаш
треба да одат кон нови и ефектни релации и групирања, кои само така ќе носат
забележителни резултати.
Логистиката при оформувањето и функционалноста на регионите е
значајна поради повеќе причини. Квалитетот во работата за било која појава
најдобро се разрешува со примена на логистички решенија, логистички погледи,
логистички препораки и логистички сугестии. Тука најчесто применувани се
публикации за квалитет на логистичките операции 17, за квалитет при УКО18,
транспортот на стоката 19, и 20, како и менаџирањето со сите пропратни операции
од еден сообраќајно транспортен логистички комунален аспект. Тука од значај
за оформувањето на регионите, изведбата, типот, планските региони и
законската подршка освен литературата која е значајна за оваа проблематика
беше користена и литературата од светски публикуваното дело за логистика во
која на еден темелен и прецизен начин беа претставени сите логистички
моменти кои се основа за логистика. Таа публикација е 21 и е креатор на сите
поднаслови од овај наслов 4.1. Од наведеното може да се констатира дека
регионализацијата е појава која е составен дел на законот. Воедно може да се
констатира дека секогаш постои подобар начин на реонизација, ако се знае дека
желбите на луѓето и општествата се најразлични. Оваа констатација во целост
се однесува и за УКО во РМ кога треба да се постават работите на едно
регионално ниво. Тоа е претставено во подолените поднаслови од кои ќе
произлезе соодветна констатација. Таа констатација во ова истражување ќе се
носи на база на овие реални показатели но тие на старт за секоја општина ќе
бидат дадени како реални параметри. И показателите и параметрите во ова
истражување ќе бидат логистички и од еден сообраќајно транспотртен
комунален аспект толкувани и анализирани за носење на посакувани излезни
елементи за квалитетна нова ЛСУКО на регионално ниво во РМ.

16

K. W. Green., D. Whitten., R.A. Inman., „The impact of logistics performance on organizational performance in
a supply chain context”, Research paper – Supply Chain Menagement> An International Journal, Vol. 13 Number
2008, 317-327, 2008
17
D. Đorđević., M. Vasiljević., „Upravljanje kvalitetom u saobraćaju”, Univerzitet u istočnom Sarajevu,
Saobračajni fakultet, Doboj, Doboj, 2009
18
G. Vujić., P. H. Brunner., „Održivo upravljanje otpadom”, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka,
Novi Sad, Srbija, Novi Sad, July 2009
19
Г. Речкоска, „Познавање на стоката, транспорт и осигурување“, Факултет за туризам и угостителствоОхрид, Охрид, 2003
20
В. Јовановић, Б. Миловановић, Д. Младеновић, „Транспорт опасне робе у друмском саобраћају”,
Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2010
21
Z. C. Božičkovič, „Upravljanje informacijama u logistici”, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobračajni
fakultet - Doboj, Bosna i Hercegovina, Doboj, 2011
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4.1.1.

Општо за регионите

Дефиниција: Регион 22 претставува крај, предел, област, покраина,
место во кој постојат минимум на исти содржини од природно географската
органогената или антропогената група на елементи или пак од сите групи на
елементи. Територијата на регионот може да се смета за дефинирана само ако
се докаже дека регионот по својата локација се разликува од другите региони.
Регионот е збир на усогласени карактеристики, а постојните карактеристики на
регионот произлегуваат од природно географските карактеристики или се
делумен резултат од физичките биолошките и социјалните разлики што се
наследени од минатото. Причините за да се изврши регионализација на одреден
простор во одредено време се многубројни и разновидни.
За регионите треба да важат основните елементарни барања за системски
пристап, функционалност и спроводливост. Овај спој на овие три елементи
треба да биде во склоп на закон со строго одредени врски и релации. Воедно
кога ставува збор за УКО тоа треба да биде пратено и од надлежните државни
инспекторати. Со ова сака да се постигне високо ниво на функционалност на
регионот како место каде се одвива манипулација на големи количини КО од
различна природа.
Логистиката во поставувањето на временските, просторните и
функционалните концепти на ниво на функционалност на регионите е основа во
насловот 4.1. како и сите негови поднаслови. Таквата поставеност на
регионалност во УКО во целост оди кон квалитетна регионална поставеност од
географски, политички, социолошки, етички, плански и културно. Ова
претставува основа и за УКО со јасно и прецизно поставување на сите елементи
значајни за собирање, транспорт и депонирање (отстранување на КО) од страна
на претпријатија кои се задолжени за УКО.
Решавањето на регионалната проблематика за УКО е најдобро
претставена во трудовите кои ја третираат оваа појава со регионален поглед на
УКО 23. Од ова јасно може да се заклучи оваа дејност е една од најзначајните
кога станува збор за квалитетно функционирање на луѓето, на исто ниво како и
доставата на производи до луѓето, се ова со еден поглед наречен регионален
поглед на состојбите (конкретно за регионално разгледување на УКО).
4.1.2.

Изведување на регионална поврзаност на Република Македонија

Регионалната поврзаност во РМ е направена според стандардот НТЕС
заснован врз територијалната организација на локалната самоуправа во РМ и
усогласен со класификацијата на ЕУ „Nomenclature of Territorial Units for
Statistics - NUTS”, утврдена со Регулатива 1059/2003, како и според законите во
РМ и тоа е дел од официјалните податоци на ДЗСРМ. Но законската реалност во
РМ е следна регионите се формирани според претходно цитираните закони како
основа, како и според организираноста и соработката помеѓу општините и
планските региони 24. Според наведените закони во РМ се оформени осум
22
М. Панов., „Географија на СР Македонија – Природни и социо-географски карактеристики”, КНИГА I,
Просветно дело, Скопје, 1976
23
USAID – From the American people., „Projekat ekonomskog razvoja i Program eficasnog upravljanja u Crnoj
Gori”, Rangiranje Opstina Crna Gora 2011, USAID Crna Gora, Januari, 2012, Crna Gora, Podgorica, 2012
24
http://www. mls. gov.mk
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дефинирани затворени географски простори со свои уникатни активности наречени плански региони. Тие региони во РМ се следни: Скопски (со 17
општини), Вардарски (со 9 општини), Источен (со 11 општини), Југоисточен
(со 10 општини), Североисточен (со 6 општини), Пелагониски (со 9 општини),
Југозападен (со 13 општини), после 2013 година 9 општини, и Полошки
регион (со 9 општини). Помеѓу регионите постои јасно издиференцирана
географска местоположба која точно и прецизно ги дефинира границите помеѓу
регионите. Ова е и во функција на катастарски поглед за дефинирање на
регионите. Изгледот на РМ според поделбата на општини е претставена на
претходната слика број 4. 1. каде по истиот извор е дадена и поделбата на РМ по
регионална основа превземена од карти на ДЗСРМ 25.
Решавањето на регионалната изведба за УКО е најдобро претставена во
публикациите кои ја третираат оваа појава со регионален поглед на УКО 26 за РМ
но и за еден плански регион 27. Од ова јасно може да се заклучи оваа работа е
една од најзначајните кога станува збор за квалитетно функционирање на
регионалниот пристап на состојбите на терен кои се дефинирани, анализирани и
функционално оформени во наслов 4.5.2. (конкретно за регионално
разгледување на УКО).
4.1.3.

Типови на региони

Денес 28 во практиката преовладуваат неколку типови на региони кои се
издвоени врз основа на принципите на диференцирањето на просторот како
одредена својствена особина на една оформена група, и тоа: Хомогени
(формални, униформни), Нодални (функционални, поларизациски) и Плански
(програмски). Во наведените типови на региони можат да се издвојат и многу
подтипови, додека при диференцирањето на просторот односно неговата
регионализација најчесто се применуваат два пристапи, и тоа:
• Аналитички, кога диференцијацијата почнува од големи целини, на пример
светот, континент, држава и се оди на помали делови, и
• Синтетички, кога при регионализацијата се почнува од мали просторни
единици кои според своите белези се групираат во региони. Притоа можат
да се издвојат региони од различни категории кои опфаќаат одреден систем.
За потребите на ова истражување ќе се разгледуваат плански региони кои
се во функција во РМ, Во овај дел за да се има една јасна слика за планските
региони и примената на двата пристапи аналитички и синтетички ќе го
објасниме со регионите во Европа. Како податок за Европа е дека таа е поделена
на пет региони и тоа 29: Регион Јужна, Северна, Средна, Западна и Источна
Европа.

http:// www.mls.gov.mk. Плански региони во Република Македонија, http://www.brr.gov.mk/
Влада на Република Македонија., „Национална стратегија за одржлив развој во Република Македонија
(ДЕЛ I И ДЕЛ II), 2009-2030”, Министерство за животна средина и просторно планирање, Скопје, 2010
27
Центар за развој на СИПР., „Програма за развој на Североисточниот плански регион 2009-2014”, Центар
за развој на СИПР, Совет на СИПР, Куманово, Декември, 2009
28
Македонија во Бројки 2012, Државен завод за стастистика на Република Македонија, Република
Македонија, Скопје, 2012; ISSN 1857-6141, www.stat.gov.mk
29
http:// www.stat.gov.mk; Regions in the European Union, 2011 edition, Nomenclature of territorial units for
statistics, NUTS 2010/EU-27, 2011 Edition
25
26
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Со ваквиот приказ сака да се даде една претстава како во Европа се
решаваат одредени глобални барања. Тие барања во ова истражување ќе бидат
од аспект на УКО на ниво на региони во РМ.
Во посебни наслови од оваа глава ќе бидат дефинирани и објаснети
наведените типови на региони. Овие типови на региони ја сочинуваат реалната
регионализација на РМ како мешавина од одредени карактеристики. Во
подолниот тек на наредните поднаслови на овај поднаслов се претставени
четири типови на региони и тоа: структурни, квалитативни, динамички и
просторни региони.
4.1.3.1.

Структурни региони

Дефиниција: Структурните региони се региони кои произлегуваат од
зборот структура кој значи одредено нешто кое ги означува врските меѓу
деловите од кои е составено тоа нешто. Структура е поим спротивен на
поимот процес, што означува како едно нешто работи, но на секој процес
неопходна му е соодветна структура.
Еден од најзначајните документи за структурни региони е законот за
регионален развој 30, во кој закон на јасен и недвосмислен начин е дефинирана
структурата на регионите како и можностите кои стојат на располагање за
подобрувања на било која состојба, како и во законот за територијална
организација 31. Главното структурирање на регионите е тоа што тие можат да
бидат составени од градски (урбани) и селски (рурални) средини. Овај тип на
структурирање за РМ е претставен во наслов 4.3. каде се наоѓа и најголемиот
дел на официјални податоци потребни за ова истражување.
Логистичкото гледање на овај поднаслов ќе се толкува по принципот на
логистички аспекти и е составен дел од претходната глава три на ова
истражување со што јасно се потенцира структурата на секој регион во РМ.
4.1.3.2.

Квалитативни региони

Дефиниција: Квалитативните региони се региони кои произлегуваат од
зборот квалитет кој значи вродени или изразени карактеристки на една
личност, објект, процес, појава или нешто друго. Таквите карактеристики
можат да ја направат појавата различна од сите други појави, или пак може
да обележува одреден степен на достигнување или совршеност.
4.1.3.3.

Динамички региони

Дефиниција: Динамичките региони се региони кои произлегуваат од
зборот динамика кој се објаснува со зборовите сила, енергија, движење и
брзина. Таквите карактеристики можат да ја направат појавата на
регионизација со ефикасни обележја кои во одреден степен достигнуват
совршеност.

30
Закон за рамномерен регионален развој, Службен весник на Република Македонија број 63 објавен на
22.05.2007 година, Република Македонија, Скопје, 2007година
31
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија, Службен
весник на Република Македонија број 55 објавен на 16 Август 2004 година, Република Македонија, Скопје,
2004 година
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4.1.3.4 Просторни региони

Дефиниција: Просторните региони се региони кои произлегуваат од
зборот простор кој поим се користи различно во различни научни области. Не
постои согласност за тоа дали просторот може да се измери или е дел од
мерниот систем. Но таквите карактеристики можат да ја направат
појавата на регоинизација со затворен систем во кој се одвиваат сите
активности.
4.1.4. Законска поддршка околу проблематиката за регионите

Проблематиката за региони и регионизација е проблематика која секогаш
е пропратена со различни барања правен пропис, нормативен акт, донесен од
надлежен орган на државата, со кој нешто се определува, се уредува, установен
ред, правило во определена средина. Тоа претставува состојба која произлегува
од односот помеѓу појавите во природата и реалноста, норми и правила на
однесување, општо признати морални обврски и воедно претставува потпора и
поткрепа за одредена конкретна акција. Тие барања можат да бидат од различна
природа како: политичка, географска културна, економска, спортска, верска и
слично. Затоа решенијата кои ја пратат оваа проблематика се од различна
природа. Тие решенија се секогаш во составот на одредени закони. Решенијата
и законите за региони и регионизација се на три нивоа и тоа:
• Ниво 1: Свет,
• Ниво 2: Европа, И
• Ниво 3: Секоја држава
Овие законски регулативи кои се напоменати во наведените нивоа
претходно се цитирани и наведени но и ќе бидат цитирани и наведувани зависно
потребата која е од практично и функционално значење за ова истражување.
Научниот пристап за овај наслов ги има сите оние наведени трудови,
публикации кои се во склад со строго одредени правила и законски прописи
соодветно цитирани зависно потребите и нивната примена. Оваа рамка на
гледање на работите дава еден јасен и недвосмислен факт дека оваа појава
заслужува секогаш да се надоградува и е во непосредна зависност со било која
промена од било кој аспект.
Претходно наведените во глава три логистички аспекти, концепти,
задачи, функции и нивоа како и пристапи како параметри одат во прилог на
претходно наведените дефинирани поднаслови на овај наслов. Тоа е направено
во ЛМУКО посебно за секоја општина и регион во РМ со што јасно се
потенцира регионалната улога на ЛМУКО но и примента на регионално ниво на
нова и оправдана ЛСУКО со примеси на параметрите надополнети со реални
показатели кои се дел од оваа глава четири.
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4.2. КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА СО РЕГИОНИТЕ (ЗА
И ПРОТИВ)

Секоја појава е обремента со осврт кој се однесува за и против. Критика
претставува став кон нешто со одреден приод односно образложена оцена на
некое дело, работа, постапка, збир од оцени во некоја област за одредена
констатација. Конкретно критика претставува осврт за сегашната регионизација
со критички поглед за и против за регионалната поставеност на РМ за УКО.
Кога станува збор за регионализација и територијални кроења на одредени
граници тоа е потенцирано изразено. Секогаш и во моментите кога се сака да
биде со позитивен поглед кроењето на граници претставувало моќ. Таа моќ и
денес е изразена. Оние недефинирани простори секогаш будат интерес кај
одредени групи со зголемени апетити на влијание. Но кога станува збор за
територијална распределба во една држава тоа не би требало да биде така, но
тоа не е баш така туку напротив. Реперкусиите на одредена територијана
распределба на општините можи да значи можност за создавање на друга
држава или држава во држава, и од тука оваа појава мора да се разгледува на
еден сосема претпазлив момент и со почитување на наведените подолу аспекти
за и против регионализацијата. Регионалната распределба исто така е дел и од
законски решенија кои овозможуваат рамномерност за превземање на одредена
акција. Затоа критичкиот осврт за регионите ќе биде претставен со десет
аспекти за и, десет аспекти против од три гледишта. И тоа од: географски,
политички, верски, културен, спортски, економски, сообраќајно транспортен, од
аспект на оправданост, одржливост имлементирање и опстанок (опстојување).
Сите овие аспекти ќе бидат толкувани како поглед на: простор, време, и
функција. Со ваквиот начин на гледање на работите се сака да се претстави
проблемот на регионите од повеќе аспекти. Само со ваков пристап и решавање
на наведените аспекти појавата на УКО како техничка работа ќе постигне
поголема ефикасност. Тука местото на логистиката е од непроценлива вредност
и секогаш оди во прилог на јасно и прецизно гледање на работите. Ова е
претставено и во трудовите со поглед на УКО 32, но и во публикацииите за
логистика33, како и публикацијата за маркетинг логистика34, контролинг 35, само
со ваков поглед на работите и погледот на логистичките централни места
претставен во ова истражување, каде логистиката зазема клучна позиција во ова
поле.
УКО исто така е една од најзначајните секојдневни активности на секоја
општина независно дали таа општина е рурална или градска или развиена или
неразвиена. Секојдневно во секоја од наведените општини се создава КО кој
мора да биде соодветно третиран. Постапките кои ја следат оваа појава освен
општинско гледање на работите има и регионално, државно но и глобално
гледање. Со тоа ќе се постигне квалитет и на ова поле. Регионализацијата како
појава тоа го нуди. Од овај моментум се тргнува кон напред или кон назад.
32

A. Erdeler., J. Morgetto., S. Knežic, „Integralni pristup upravljanju sustavom prikupljane komunalnog otpada”,
GRAÐEVINAR, UDK 628.443.002.3, 2007, 6 505-516
33
Z. C. Božičkovič, „Upravljanje informacijama u logistici”, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobračajni
fakultet - Doboj, Bosna i Hercegovina, Doboj, 2011
34
М. Килибарда, „Маркетинг у логистици”, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2011
35
G.M. Radivojević., M.D. Miljuš, M.B.Vidović., „Logistički kontroling i performase”, Univerzitet u Beogradu,
Saobraćajni fakultet, Beograd, 2007
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Затоа оваа појава ќе биде разгледувана од десетте наведени аспекти со поглед
на фактор простор, време и функција.
Критички осврт – ЗА - претставува јасен став кој дава одобрување кој за
регионизацијата во РМ за УКО и следните десет аспекти би бил следен, и се
однесува конкретно за РМ (Ова толкување е од сериозно значење за излезните
елементи на ЛМУКО изразено преку сценарија на влијание, алтернативи и
можности како опции кои одат во прилог на оправдана и одржлива за
имлементација ЛСУКО):
• Од географски аспект
• Од политички аспект
• Од верски аспект
• Од културен аспект
• Од спортски аспект
• Од економски аспект
• Од сообраќајно транспортен аспект
• Од аспект на оправданост
• Од аспект на одржливост
• Од аспект на имлементирање
• Од аспект на опстанок (опстојување)
Критички осврт – ПРОТИВ - претставува јасен став за негативност и не
одобрение за регионизацијата во РМ за УКО. Кој за следните десет аспекти би
бил следен, и се однесува конкретно за РМ, (Ова толкување е од сериозно
значење за излезните елементи на ЛМУКО изразено преку сценарија на
влијание, алтернативи и можности како опции кои одат во прилог на оправдана
и одржлива за имлементација ЛСУКО):
Исто по наведените критички осврти но тука разгледувани со
потенцирање на негативните моменти.
Иако има и за и против критики денес се опстојува на овај принцип и
треба да се има на ум дека доколку се појави друга потреба оваа
регионализација треба да се надоградува се со цел државата на секое поле а
посебно за потребите на УКО како што е тоа претставено во ова истражување да
одат во посакувана цел. Ова најмногу е поврзано со политичкиот аспект на
гледање на работите и затоа овај аспект за е во тесна врска со политичкиот
аспект и треба дури и заедно да се разгледува.
Наведените логистички аспекти разгледувани од просторно, временско и
функционално гледање во целост ќе придонесат за квалитет во УКО на ниво на
региони. Позитивните моменти ќе бидат логистички елементи кои ќе бидат
прифатени при оформувањето на мрежните врски наслов 4.4. (4.4.1., 4.4.2. и
4.4.3.), дефинирање и анализа на мрежата наслов 4.5. со претходно дефинирани
логистички концепти на УКО наслов 3.2. (3.2.1., 3.2.2. и 3.2.3.) како и
логистички задачи, функции и нивоа наслов 3.3. (3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3.) и
разгледувањето на логистички пристапи претставени во наслов 3.4. (3.4.1.,
3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. и 3.4.5.).
Сите претходно наведени логистички алгоритми изработени од страна на
кандидатот на ова истражување како и модификациите по логистичките
пибликации секогаш одат во прилог оваа појава за да биде во поголем процент а
со тоа и прифатливите логистички решенија да бидат во поголем процент. Тоа
не е исклучок и за регионалниот логистички пристап на УКО.

ІV -13-

ДЕФИНИРАЊЕ НА ГЕОГРАФСКИ РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Логистиката за УКО со разни погледи секогаш мора да се потенцира дека
има само позитивно влијание со примена на научен пристап кој се темели на
одредени стратегии 36 без разлика дали одредени аспекти се позитивни или
негативни 37, со споредба во регионот 38 тоа мора да се потенцира дека за квалитет
на УКО мора да се разгледаат и позитивните и негативните критики. Само така
системот на УКО ќе биде ефикасен, ефективен, одржлив и соодветно
имплементитран на база на реални валидни и верификувани факти со примена
на параметрите и показателите за квалитетни излезни елементи на ЛМУКО како
фактор за примена на законски и технички оправдана ЛСУКО.
4.3. НИВО НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И НИВО НА ЗАЖИВУВАЊЕ НА
РЕГИОНИТЕ

Нивото на имплементација на планските региони и нивото на
заживување на планските региони за конкретното истражување ќе биде
разгледано преку големиот број на документи кои се однесуваат за подобрување
на УКО. Некои од тие документи се следни и се нарачани од министерството за
локална самоупрва на РМ ‒ МЛС за потребите на неколку општини РМ , но и за
потребите на сите општини кои се дел од планските региони на РМ и тоа
диспаритетите 39, индикаторите 40, профилот на општините 41, индикатор за секоја
општина 42, детален план за трансфер на надлежности и ресурси во процесот на
децентрализација 43, одлука за класификација 44, одлука за потреба и специфични
подрачја 45, и одредување на главните критериуми 46. Воедно за одредување на
бараното ниво се користеа и искуствата од некои искуства и стратегии кои ја
обработуваат оваа проблематика и тоа, за специфичните КО 47, регионалниот

Министерство за транспорт и врски на Република Македонија., „Национална транспортна стратегија на
Република Македонија 2008-2020”, 36 Министерство за транспорт и врски на Република Македонија,
Скопје, 2009
37
Министерство за транспорт и врски на Република Македонија., „Стратешки план на министерството за
транспорт и врски на Република Македонија 2010-2020”, 37 Министерство за транспорт и врски на
Република Македонија, Скопје, 2009
38
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureҕenja I graditeljstvo Republike Hrvatske., „Strategija gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske”, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureҕenja I graditeljstvo Republike
Hrvatske, Rujan, 2005 , Zagreb
39
Социоекономски диспаритети меѓу општините во Македонија, Министерство за локална самоуправа,
Скопје, Ноември 2004
40
Податоци и индикатори за општините во Македонија, Министерство за локална самоуправа, Скопје,
Ноември 2004
41
Профили на општините во Македонија, Министерство за локална самоуправа, Скопје, Ноември 2004
42
Индикатори за општините-дефиниции и извори, Министерство за локална самоуправа, Скопје, Ноември
2004
43
Детален план за трансфер на надлежности и ресурси во процесот на децентрализација, Министерство за
локална самоуправа
44
Одлука за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за период 2008 – 2012,
Влада на Република Македонија
45
Одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Македонија во
периодот 2009 -2013 година, Влада на Република Македонија
46
Одлука за поблиски критериуми и индикатори за одредување на подрачјата специфични развојни
потреби, Влада на Република Македонија
47
International Conference, Hazardous and unhazardous wastw menagement in the region, Zenica, 11.02-13.02.
2010, Bosna and Hercegovina, Federal ministry of enviroment and tourism, Bosna and Hercegovina, 2010
36
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пристап 48, и рангот 49, од кои се донесе и правилници кои ги применува Владата
на РМ 50, и 51.
Освен ова се користеа и плановите за регионите како официјални
документи од ДЗСРМ кои имаа за цел развој на конкретни региони во РМ и
тоа 52. Исто така во овај дел се користеја податоци од ДЗСРМ како најрелевантна
институција и тоа 53. Кога сите наведени документи планови и релевантни
податоци ќе се разгледаат и добро проанализираат нивото на имплементација и
заживување на регионите од еден поинаков пристап може да започне. Најпрво
во насловите од тема 4.3. ќе биде претставен осврт на планските региони
соодветно цитиран во официјалниот публикуван документ на ДЗСРМ 54. Потоа
ќе се претстави интензитетот и исполнетоста како и функционалноста каде се
дефинира, анализира и претставува на нивоа регионализацијата на планските
региони соодветно цитирани за Скопскиот 55, Вардарскиот 56, Источниот 57,
Југоисточниот 58, Североисточниот 59, Пелагонискиот 60, Југозападниот 61 и
Полошкиот плански регион 62. Овие податоци се реални влезни
ПОКАЗАТЕЛИ во новосоздадениот ЛМУКО, и служат за надополнување на
влезните параметри на ЛМУКО), со ова оваа проблематика ќе добие едно
заокружување кое ќе има своја конкретна примена во ова истражување. Ова
претставува прилог кој е дел од ПРИЛОГ 4.3.1. ОСВРТ НА ПЛАНСКИТЕ
РЕГИОНИ, каде се дадени објаснувања за начинот на кој се прибираа
податоцитекои се користат во ова истражување.
Логистиката во целата оваа дејност за создавање на еден функционален
регион од почеток до крај е незамислива без вклучување на сите транспортни
елементи кои се најзначајни за функционалност на одреден регион.
Транспортните логистички елементи се дадени низ низа на примери наведени во
публикациите преку примери претставени во 63 и 64. Тие транспортни фактори
како дел од системот на регионизација уште во самиот осврт значат многу
бидејќи јасно и на недвосмислен начин ќе се знае колкав е бројот на население и
по кој начин се здружени одредени населени места. Потоа во интензитетот ќе се
48
L. Christley., The role of the regional municipal solid wastw board in Tennessee, A handbook for boards
members, November, 2011, State of Tennessee , Tennessee department of environment and conservation division
of solid waste and hazardous wastw menagment planning, reporting and waste reduction section, Tennesse, 2011
49
Рангирање на општина Црна Гора, Јануари 2011
50
Правилник за методологијата за изработка на планските документи за регионален развој, Влада на
Република Македонија
51
Правилник за постапката и методологијата за оценување на предлог проекти, Влада на Република
Македонија
52
Региони во Република Македонија, 2012, ДЗСРМ, ISSN 1857- 6141, Скопје, 2012 Република Македонија
53
http:// www.stat.gov.mk
54
http:// www.stat.gov.mk; Вкупно население, домаќинства и станови– Дефинирани податоци по населени
места, Вкупно население според изјаснувањето за национална припадност, мајчиниот јазик и
вероисповедта
55
http://www.rdc.mk/skopje/
56
http://www.vardarregion.gov.mk/
57
http://www.rdc.mk/eastregion/
58
http://www.rdc.mk/southeastregion/
59
http://www.northeastregion.gov.mk/
60
http://www.pelagonijaregion.mk/
61
http://www.rdc.mk/southwestregion/
62
http://www.pologregion.mk/pollog/
63
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разгледуваат сите центри кои се дел од планските региони, ќе се потенцира
инфраструктурата и средствата кои се на располагање, но и ќе се потенцираат и
сите можности кои можат да придонесат за зголемена функционалност на
целокупниот систем. И на крај во исполнетоста ќе се дадаат карактеристики на
тоа што, колку и како е распределено за одредена функционалност да биде на
посакувано ниво. Ова вака прикажано е само дел од тоа како треба да изгледа
одреден плански регион. Ова ќе биде една воведна основа за да се знае колку и
што треба да се превзема за идните активности за подобрување на
функционалната регионизација, ни точно ќе се знае колку тоа ќе биди
исплатливо или неисплатливо.
Што треба да се прави за нивото на планските региони да биде подобро е
исто така едно од битните не помалку значајни места кои треба да бидат
производ на потенцираните структурални поставености, динамиката на
планските региони, но и критичките погледи во насока за подобрена состојба.
Кога станува збор за УКО тоа е надополнето со повеќе елементи кои се во една
спрега на зависност. Тука податоците од за оформеноста и изгледот на
регионите65, актите на владата 66, МЛС 67, МЖСПП 68, МФ 69, МТВ 70, и МЕ 71.
УКО во ова истражување ќе биде разгледуван на база на претходно
цитираните факти. Тоа во подолниот тек на поднасловите како и прилозите за
секој наслов пооделно ќе дадат една јасна слика за целокупната состојба. Овие
податоци кои се дел од прилозите за овие поднаслови претставуваат и
официјални податоци за ЛМУКО кој треба да биде главен фактор за
стратегиски поглед на работите поврзани со УКО, како во РМ така и со
одредена модификација и за било која друга држава или регион.
Ако се разгледува се што е претходно изнесено недвосмислено ќе се
констатира дека ЛМУКО ќе ги користи сите норми, правила и закони за да може
да има посакувана стратегиска имлементација. Параметрите и показателите на
општинските центри ќе направат јасно техничко одржливо логистичко решение
на ЛМУКО. Додека елементите како излез ќе понудат примена на ЛСУКО. Ова
во оваа глава четири ќе биде разгледувано за сите општински центри со
потенцирање на регионалната поделеност на РМ на ниво на региони изразено
како дефиниран простор од осум плански региони кои ја чинат државотворната
целина. Во овај наслов ќе бидат разгледани планските региони во РМ со осврт и
интензитет и исполнетост со два прилози претставени со вистински податоци
од релевантна институција за прибирање на статистички податоци а тоа е
ДЗСРМ и податоци од последен реализиран попис во РМ од 2002 година.
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4.3.1. Осврт на планските региони

Освртот на планските региони претставува краток приказ, белешка за
нешто со уникатна особеност на одредена констатација. Тој осврт би ги
опфатил сите региони во РМ, општините кои опстојуваат во РМ, поранешните
општински центри кои се дел од денешните општини и сите населени места, со
нивниот број на жители, и би бил следен.
Во РМ има осум плански региони и тоа: скопски (со 17 општини,
вардарски (со 9 општини), источен (со 11 општини), југоисточен (со 10
општини), североисточен (со 6 општини), пелагониски (со 9 општини),
југозападен (со 9 општини), и полошки (со 9 општини).
Освртот на планските региони во РМ би бил следен: Скопскиот се наоѓа
на крајниот северен дел од РМ. Сместен е во скопската котлина. Зафаќа 7,3% од
РМ, тој е најмал, 29,7% од населението живее во него, е најнаселен и 338
жители на км² е најгустонаселен. Има најдобра и најсовремена инфраструктура.
Тука се наоѓа главниот град на РМ Скопје. Вардарскиот се наоѓа на
централниот дел од РМ. Сместен е по течението на река Вардар и Овче Поле.
Зафаќа 16,2% од РМ, 7,4% од населението живее во него, е најслабонаселен со
38 жители на км². Има добра и современа инфраструктура. Источниот се наоѓа
на крајниот исток од РМ. Сместен е по течението на река Брегалница и
Штипска, Малешевска и Пчињска котлина како и Кочанско поле. Зафаќа 14,2%
од РМ, 8,6% од населението живее во него, е најслабонаселен со 50,4 жители на
км². Има добра инфраструктура. Југосточниот се наоѓа на крајниот југоисток
од РМ. Сместен Струмичко Радовишка и Гевгелиско Валандовска котлина.
Зафаќа 10,9% од РМ, 8,9% од населението живее во него, е слабонаселен со 63,3
жители на км². Има добра инфраструктура. Североисточниот се наоѓа на
крајниот североисток од РМ. Сместен по течението на река Пчиња и Крива
Река. Зафаќа 9,3% од РМ еден од најмалите, 8,5% од населението живее во него
со 76,1 жители на км². Има добра и современа инфраструктура. Пелагонискиот
се наоѓа на југот од РМ. Сместен во Пелагониската котлина и Преспанскиот
регион. Зафаќа 18,9% од РМ, 11,3% од населението живее во него, 49,3 жители
на км². Има добра и современа инфраструктура. Југозападен се наоѓа на
крајниот југозапад од РМ. Сместен по течението на река Треска и Црн Дрим,
Кичево и Охридскиот регион. Зафаќа 13,4% од РМ, 10,7% од населението живее
во него, 66 жители на км². Има добра и современа инфраструктура. Полошки
се наоѓа на северозападниот дел од РМ. Сместен по течението на река Радика и
Полошка котлина. Зафаќа 9,7% од РМ, 15,4% од населението живее во него,
131,6 жители на км² најгусто населен. Има добра и современа инфраструктура.
Освртот на планските региони ќе биде претставен на наредната слика
број 4.2. каде ќе биде даден сликовитиот приказ на сите осум плански региони
во РМ.
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Скопски плански регион

Вардарски плански регион

Источен плански регион

Југоисточен плански регион

Североисточен плански регион

Пелагониски плански регион

Југозападен плански регион

Полошки плански регион

Слика број 4.2. Приказ на планските региони во РМ

Извор: Карти од државен завод за статистика на РМ
Изработка на кандидатот на докторската дисертација
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Од овај сликовит приказ на планските региони во РМ може да јасно да се
утврди претходното што е кажано за планските региони и процентот на
територија која го зафаќа секој регион посебно. Ова е дел од ПРИЛОГ 4.3.1.
ОСВРТ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ каде се дадени објаснувања за начинот
на кој се прибираа податоците кои се користат во ова истражување, како
составен дел од овај поднаслов.
4.3.2. Интензитет на планските региони

Интензитетот на планските региони претставува чуство за напред или
назад во РМ, тоа претставува степен на изразеност на некоја појава кој би бил
следен. Тој интензитет би ги опфатил сите региони во РМ, општините кои
опстојуваат во РМ, бројот на населените места со нивниот број на жители,
површината, густината, домаќинствата и становите, но и создадените количини
на КО за секоја секоја општина и секој регион.
Интензитетот на планските региони се дел податоци кои се соодветно
цитирани во користената литература како официјални податоци од секој
плански регион наведен во главниот наслов 4.3.. За потребите на ова
истражување краткиот приказ на населените места и нивниот број на жители
може да биде елемент за одредена констатација но тоа нема да биде пример
затоа што констатацијата ќе се носи на комплетна состојба на база на сите
наведени поднаслови од овај наслов 4.3..
Интензитетот на планските региони претставува остварен резултат во
РМ. Тој интензитет за РМ би бил следен и би ги опфатил сите плански региони
во РМ, општините кои опстојуваат во РМ, со потенцирање на карактерот на
општината, нејзиниот состав и населените места кои се од рурален карактер.
Тоа би било претставено по следниот редослед според податоците за
Скопскиот ‒ (http://www.rdc.mk/skopje/ и податоци од ДЗСРМ), Вардарскиот ‒
(http://www.rdc.mk/skopje/ и податоци од ДЗСРМ), Источниот ‒
(http://www.rdc.mk/eastregion/ и податоци од ДЗСРМ), Југоисточниот ‒
(http://rdc.mk/southeastregion/
и податоци од ДЗСРМ), Североисточниот
(http://www.northeastregion.gov.mk/ и податоци од ДЗСРМ), Пелагонискиот
регион ‒ (http://www.pelagonijaregion.mk/ и податоци од ДЗСРМ),
Југозападниот ‒ (http://www.rdc.mk/southwestregion/ и податоци од ДЗСРМ), и
Полошкиот плански регион ‒ (http://www.pologregion.mk/pollog/ и податоци
од ДЗСРМ). Ова е дел од ГЛАВА ПЕТ НА ОВА ИСТРАЖУВАЊЕ
ОДНОСНО НАСЛОВОТ 5.4. ОД ИСТАТА ГЛАВА каде се дадени
објаснувања за начинот на кој се прибираа податоците кои се користат во ова
истражување, како составен дел од овај поднаслов.
4.3.3. Исполнетост на планските региони

Исполнетоста на планските региони претставува состојба во која
конкретно за појавата УКО се пристапува за секоја општина во РМ, тоа
претставува степен на изразеност на некоја појава кој би бил следен.
Исполнетоста на планските региони се дел податоци кои се соодветно
цитирани во користената литература како официјални податоци од секој
плански регион наведен во главниот наслов 4.3.. За потребите на ова
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истражување краткиот приказ на населените места и нивниот број на жители
може да биде елемент за одредена констатација но тоа нема да биде пример
затоа што констатацијата ќе се носи на комплетна состојба на база на сите
наведени поднаслови од овај наслов 4.3.. Дали општината освен домаќинствата
има и колкав е бројот на индустриски капацитети, средни претпријатија,
ресторани, хотели како и мали бизниси. Дали во општината има и образовни
институции од високото, средното и основното образование, културни и
спортски објекти. Постојат здравствени установи, домови, аптеки и слично. Но
и еден битен показател за сообраќајна инфраструктура која постојано треба да
се надоградува кон потребите на граѓаните од општината, градот и државата.
Посебен акцент се поставува на интерес за собирање на КО, и дали тој интерес
постои во цела општина. Кој го има главниот примат за организирано УКО во
општина. Дали има депонија со која располага општина и под која надлежност
се наоѓа на таа. И на крај како КО се се собира на селективен начин или на
неселективен. Интензитетот и исполнетоста на плански региони ќе бидат
разгледани од аспект на КО.
Исполнетоста на планските региони претставува остварен резултат во
РМ. Тоа исполнетост за РМ би бил следна и би ги опфатила сите плански
региони во РМ, општините кои опстојуваат во РМ, со потенцирање на
карактерот на општината, нејзиниот состав и населените места кои се од
рурален карактер. Тоа би било претставено по следниот редослед:
Скопскиот плански регион ‒ претставен преку општините: Гази Баба 72
со претпријатието ЈКП Гази Баба со заедничка функција на Комуналното
претпријатие Комунална Хигиена од градот Скопје (комуналното претпријатие
нема обврска да ја врши оваа дејност) (ВАЖИ ЗА СИТЕ ОПШТИНИ ОД
ОВАЈ РЕГИОН), Аеродром 73 со претпријатието ЈКП Аеродром , Чаир 74 со
претпријатието ЈКП Чаир, Карпош 75 со претпријатието ЈКП Карпош, Кисела
Вода 76 со претпријатието ЈКП Кисела Вода, Центар 77 со претпријатието ЈКП
Центар, Ѓорче Петров 78 со претпријатието ЈКП Ѓорче Петров, Бутел 79 со
претпријатието ЈКП Бутел и Шуто Оризари 80 со претпријатието ЈКП Шуто
Оризари како општини од кои е составен град Скопје, и Сарај 81 со
претпријатието ЈКП Сарај и Студеничани 82 со претпријатието ЈКП Студеничани
Илинден 83 со претпријатието ЈКП Илинден, Арачиново 84 со претпријатието ЈКП
Арачиново, Сопиште 85 со претпријатието ЈКП Сопиште, Чучер Сандево 86 со
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http://www.gazibaba. gov.mk
http://www.aerodrom. gov.mk
http://www.cair. gov.mk
http://www.karpos. gov.mk
http://www.kiselavoda. gov.mk
http://www.opstinacentar. gov.mk
http://www.opstinagpetrov. gov.mk
http://www.opstinabutel. gov.mk
http://www.sutoorizari. gov.mk
http://www.saraj. gov.mk
http://www.studenicani. gov.mk
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http://www.haracina. gov.mk
http://www.sopiste. gov.mk
http://www.cucersandevo. gov.mk
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претпријатието ЈКП Чучер Сандево, Петровец 87 со претпријатието ЈКП Петровец
и Зелениково 88 со претпријатието ЈКП Зелениково како општини од регионот.
Вардарскиот плански регион ‒ претставен преку општините: Велес 89 го
извршува ЈП ДЕРВЕН Комунална Хигиена 90 од Велес, Кавадарци 91 го извршува
ЈП КОМУНАЛЕЦ од Кавадарци, Неготино 92 го извршува ЈП КОМУНАЛЕЦ 93 од
Неготино, Свети Николе 94 го извршува општина Свети Николе, Демир Капија 95
го извршува Бошава од Демир Капија, Чашка 96 го извршува Јавно претпријатие
за комунални дејности “Тополка”, Росоман 97 го извршува општината во
соработка со општина Кавадарци, Градско 98 го извршува општината во
соработка со општина Кавадарци, и Лозово99 го извршува општина Свети
Николе како општини од регионот.
Источниот плански регион ‒ претставен преку општините: Штип 100 го
извршува ЈП ИСАР Комунална Хигиена 101 од Штип, Кочани 102 го извршува ЈП
водовод изнесување и депонирање на смет комунална хигиена од Кочани,
Виница и Јакимово 103 го извршува ЈП солидарност Комунални Работи од
Виница, додека во Блатец ЈКП кале од Блатец, Делчево 104 го извршува ЈПКБ
Брегалница група за комунални хигиена и одржување на градска депонија од
Делчево, Пробистип 105 го извршува ЈКП Никола Карев од Пробиштип, Берово 106
го извршува ЈПКР услуга од Берово, Македонска Каменица107 го извршува ЈП
камена река од Македонска Каменица, Пехчево 108 го извршува Комуналното
претпријатие од Пехчево, Чешиново ‒ Облешево 109 го извршува мало јавно
претпријатие формирано од советот на Општината од Чешиново – Облешево,
Карбинци 110 го извршува мало јавно претпријатие формирано од советот на
Карбинци и Зрновци 111 го извршува ЈП водовод изнесување и депонирање на
смет комунална хигиена од Кочани како општини од регионот.
Југосточниот плански регион ‒ претставен преку општините:
Струмица 112 го извршува ЈКП Комуналец 113 од Струмица, Радовиш 114 го извршува
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ЈКП Комуналец од Радовиш, Гевгелија 115 го извршува ЈКП од Гевгелија,
Валандово 116 го извршува мало општинско претпријатие, Богданци 117 го
извршува Комунална Чистота од Богданци, Дојран 118 го извршува Дојран,
Босилово 119, Василево 120, Ново Село 121, го извршува Босилово Ваилево и нОво
Село како заедничка администрација за општините Василево, Босилово и Ново
Село и Конче 122 го извршува ЈКП Комуналец од Радовиш како општини од
регионот.
Североисточниот плански регион ‒ претставен преку општините:
Куманово 123 го извршува ЈП чистота и зеленило од Куманово, Крива Паланка 124
го извршува ЈКП комуналец од Крива Паланка, Кратово125 го извршува ЈКП
Силком од Кратово, Липково 126 го извршува општинско претпријатие, Старо
Нагоричане 127 го извршува ЈКП Козјак од Старо Нагоричане и Ранковце 128 го
извршува ЈКП Чист ден од Ранковце како општини од регионот.
Пелагонискиот плански регион ‒ претставен преку општините:
Битола 129 го извршува ЈКП комуналец комунална хигиена 130 од Битола, Прилеп 131
го извршува ЈКП комуналец комунална хигиена 132 од Прилеп, Ресен 133 го
извршува ЈКП пролетер од Ресен, Крушево 134 го извршува ЈКП Крушево, Демир
Хисар 135 го извршува ЈКП комуналец од Демир Хисар, Долнени 136 го извршува
ЈКП Долнени од Долнени, Могила 137 го извршува ЈКП пела хигиена од Могила,
заедничко комунално претпријатие со општина Новаци, Кривогаштани 138 го
извршува Кривогаштани и Новаци 139 го извршува ЈКП пела хигиена од Новаци и
Могила како општини од регионот.
Југозападниот плански регион ‒ претставен преку општините:
Струга 140 го извршува ЈП Комунално од Струга, Охрид 141 го извршува ЈП
Охридски Комуналец 142 од Охрид, Кичево 143 го извршува ЈП Комуналец од
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Кичево (после 2013 и за дополнителни општини Зајас, Осломеј, Другово и
Вранештица), Дебар 144 го извршува ЈП од Дебар, Македонски Брод 145 го
извршува ЈП од Македонски Брод кое е слабо организирано претпријатие,
Зајас 146 го извршува ЈП од Зајас, Осломеј 147 го извршува ЈП од Осломеј, Центар
Жупа 148 го извршува ЈП од Центар Жупа, во соработка со Општина Дебар,
Дебарца 149 го извршува ЈП од Дебарца, Пласница 150 го извршува ЈП од Пласница,
Вевчани 151 ЈП Еремија во соработка со општина Струга, Другово 152 го извршува
ЈП од Другово и Вранештица153 го извршува ЈП од Вранештица како општини од
регионот.
Полошкиот плански регион ‒ претставен преку општините: Тетово 154 го
извршува општината, Гостивар 155 го извршува опшштината, Боговиње 156 го
извршува општинско претпријатие, Врапчиште 157 го извршува општинско
претпријатие, Желино 158 го извршува ЈКП Желино, Теарце 159 го извршува ЈКП
Теарце, Брвеница 160 го извршува ЈКП Брвеница, Јегуновце 161 го извршува ЈП од
Јегуновце и двете поранешни општини Маврово и Ростуша 162, во соработка со
општина Дебар, сега и во соработка со општините Тетово и Гостивар како
општини од регионот. Освен овие објаснувања се користат и податоци кои се
дел од ГЛАВА ПЕТ НА ОВА ИСТРАЖУВАЊЕ ОДНОСНО НАСЛОВОТ
5.4. ОД ИСТАТА ГЛАВА каде се дадени објаснувања за начинот на кој се
прибираа податоците кои се користат во ова истражување, како составен дел од
овај поднаслов. Овај прилог прави дообјаснување на се што е кажано во овај
поднаслов до сега.
Податоците кои се добиваат за КО се на база истражувања кои ги врши
ДЗСРМ како најрелевантен извор. Периодот најчесто е една година. Се добива
на база на количини создаден и проценет КО од пополнети извештаи на
организациите во РМ кои работат со УКО и проценки на претпријатијата. Тие
податоци се следни и се дадени во табела број 4.3. каде се дадени податоци за
собраниот и создадениот КО по региони.
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Табела број 4. 3. Количини на создаден и собран КО во РМ за 2012 година
Региони
Р.М.
Скопски
Вардарски
Источен
Југоисточен
Североисточен
Пелагониски
Југозападен
Полошки

КО за 2012 (Извор: ДЗСРМ)
Собран КО
Процент на
собран КО
550 760
69, 8
144 593
85, 8
61 975
52, 1
70 485
85, 0
45 474
66, 7
52 492
72, 7
72 176
84, 5
49 488
56, 9
59 096
56, 6

Создаден КО
(Проценети количини)
788 909
168 404
118 780
82 849
68 146
72 121
85 360
86 960
104 289

Извор: Државен завод за статистика на РМ

На наредната табела број 4.4. дадени се и количините на КО по жител
споредбено за пет последователни години. Според податоците на ДЗСРМ,
вкупното количество на собран КО во РМ во 2012 година изнесува 555 760
тони. Споредено со 2011 година, вкупното количество на собран КО во 2012
година бележи зголемување од 1.02%. Најголемо количество на собран КО е
забележано во Скопскиот регион - 144 593 тони или 26,0% од вкупното собрано
количество во РМ. Од вкупното количество на собран КО, 441 223 тони или
79% се собрани од домаќинствата, а останатите 21% од правни и физички лица
(комерцијален отпад). Вкупното количество на создаден КО во РМ во 2012
година изнесува 786 909 тони. Годишното количество на создаден КО по жител
во 2012 година изнесува 382 кг по жител, што е за 7.0% повеќе во споредба со
2011 година. Целокупното количество на собран КО (100%) се отстранува на
депонија и не се спроведуваат други операции за постапување со КО. На
следната табела 4.4. претставени се количините на создаден КО во РМ за 2012
година. Овие податоци се основа над која во глава пет се решава транспортно
комуналниот проблем со УКО кој во глава шест од ова истраживање се
моделира новиот и уникатен ЛМУКО за потребите на регионално УКО со
примена на повеќе критериумска анализа, повеќекритериумски влијанија и се
носат повеќе критериумски одлуки.
Табела број 4. 4. Количини КО во РМ по жител за период 2008 –2012 година
Создаден КО во РМ и годишно количество на КО по жител 163, 2012 година
Референтен период
2008
2009
2010
2011
2012

Создаден КО
(во тони)
713 564
725 976
721 507
735 250
786 909

Годишно количество на КО
по жител (во кг)
349
354
351
357
382

Извор: Државен завод за статистика на РМ
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Додека на наредната табела број 4.5. дадени се активни депонии, број и
површина по плански региони за 2012. Тука може да се констатира дека
депонии по региони кои имаат одредена функционалност се: Скопски регион,
каде депониите кои се дел од општините Чаир, Сарај, Петровец, Зелениково и
Чучер Сандево (депониите кои се дел од град скопје се водат под една управа и
затоа има две активни депонии за КО, значи Чучер Сандево и Скопска депонија.
Депонијата Дрисла е посебна целина). Вардарски регион, каде депониите кои
се дел од општините Велес, Кавадарци, Неготино и Свети Николе (како една
заедничка депонија), Чашка, Росоман, Демир Капија, Градско и Лозово.
Источен регион, каде депониите кои се дел од Штип, Кочани, Виница,
Делчево, Пробиштип, Берово, Македонска Каменица, Чешиново ‒ Облешево,
Пехчево, Карбинци и Зрновци. Југоисточен регион, каде депониите кои се дел
од Струмица, Радовиш, Гевгелија, Босилево, Василево, Валандово, Ново Село
(како една заедничка депонија со Босилово и Василево), Богданци, Конче и
Дојран (како една заедничка депонија). Североисточен регион, каде депониите
кои се дел Куманово, Липково, Крива Паланка и Кратово. Старо Нагоричане, и
Ранковце имаат соспвени но неактивни депонии. Пелагониски регион, каде
депониите кои се дел Битола, Прилеп, Ресен, Долнени, Крушево, Демир Хисар,
Могила, Кривогаштани и Новаци (како една заедничка депонија за Битола,
Могила и Новаци). Тука има и депонија која се наоѓа во Прилеп која е како
втора депонија. Југозападен регион, каде депониите кои се дел Струга, Кичево,
Охрид, Дебар, Македонски Брод, Дебарца, и Вевчани, и Полошки регион, каде
депониите кои се дел Гостивар и Тетово. Во овај регион има депонии кои имаат
статус на диви но се во функцила (*лоша) тоа се Врапчиште, Теарце, Брвеница,
и Маврово и Ростуше.
Овие податоци се дополнителна основа над која во глава пет се решава
транспортно комуналниот проблем со УКО кој во глава шест од ова
истражување се моделира новиот и уникатен ЛМУКО за потребите на
регионално УКО со примена на повеќе критериумска анализа,
повеќекритериумски влијанија и се носат повеќе критериумски одлуки. Тоа
дополнително во глава седум од ова истражување прави приказ на сите можни
логистички перформански кои ги нуди овај ЛМУКО со што дава силна тежина
на ова реално научно истражување. Тоа вака заокружено јасно со прибрани
податоци, јасна слика за состојбата на УКО и јасно дефинран сообраќајно
транспортен комунален логистички аспект, и одредени регионални
инфраструтурни елементи ќе овозможи јасно и прецизно констатирање и
согледување на целокупната состојба со УКО. Тоа треба да даде идни насоки
кои ќе понудат нови и поквалитетни и секогаш во тренд решенија кои ќе ја
решаваат појавата УКО со примена на современи научни и технолошки
достигнати технички перформанси и примена на се што нуди научната
дисциплина логистика.
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Табела број 4. 5. Активни депонии во РМ за 2012 година
Активни депонии, број и површина по региони 2012 (Извор: ДЗСРМ)
Региони
Број
Вкупна површина
Активна површина
(илјада м2)
(илјада м2)
Р.М.
47
2744
1090
Скопски
2
780
460
Вардарски
8
639
252
Источен
11
308
146
Југоисточен
7
312
242
Североисточен
4
272
149
Пелагониски
7
154
65
Југозападен
6
215
156
Полошки
2
64
60
Извор: Државен завод за статистика на РМ

За потребите и изработката на ЛМУКО потреби беа податоци од ДЗСРМ
кои се соодветно цитирани во користената литература како официјални извори
за секој плански регион како целина и за секоја општина посебно со
потенцирање на незјиниот официјален општински сајт.
Научниот пристап кога станува збор за УКО и неговиот логистички
поглед на дефинирање на планските региони во РМ ќе биде претставен
најмногу на база на официјални податоци презентирани во овај наслов и во
неговите поднаслови. Официјалноста податоците за регионите во РМ ќе биде
строго по законски пат.
Насловот 4.3. заедно со поднасловите 4.3.1., 4.3.2. и 4.3.3. се
обременети со прилог ПРИЛОГ 4.3.1. и ПОДАТОЦИ ОД НАСЛОВОТ 5.4..
4.4. ПРОЕКЦИЈА НА МРЕЖНИ ВРСКИ КОИ ГО СЛЕДАТ УПРАВУВАЊЕТО СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

Проекција претставува презентација на одредена реална состојба приказ,
претстава или имагинација. Додека релацијата претставува врската која постои
за остварување на функција на квалитет за УКО во РМ на регионално ниво.
Основните карактеристики (барањата и понудата), основите (нивото на услуга,
типот на услуга, степенот на поврзаност, како и основните податоци за мрежата
како систем), проекцијата (од сам почеток, преку оперативност,
диференцијација и раздвојување на делови, менаџирање па се до одлука),
релациите (логистички параметри, нормалните барања, релацииите и
поврзаноста со логистичките концепти време, простор и функција),
логистичките барања (начинот на остварување на целта) постапките (моделите
за носење на одлука, влезните, работните и логистички показатели), анализата
на добиените перформанси преку валидни и верификувани параметри па се до
конкретна имплементација на одреден систем во конкретниот случај општина.
Наведените сегменти се само дел од логистичката понуда како излезни
елементи во прилог на квалитетно проектирање на одредените релации кои ја
следат секоја појава. Тоа не претставува исклучок и за УКО.
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Проектирањето на мрежните врски кои го следат УКО ќе бидат
објаснети преку еден алгоритамски пристап. Тој алгоритамски пристап во својот
опфат ќе има три фази на разгледување и тоа:
• Фаза 1: Проекција на мрежни врски за собирање на КО со посебен осврт на
(ги опфаќа можностите за избегнување на создавање на КО, намалувањето
на штетните влијанија од КО, селекцијата, плановите за УКО на самиот
извор, прогнозите на количините КО, третманот и собирањето на селектиран
КО се до моментот кога транспортот на КО станува реалност), и тоа
чекор 1: извор на отпадот,
чекор 2: подготовка на отпадот, и
чекор 3: собирање на отпадот, овие три чекори се дел од наслов 4.4.1.
• Фаза 2: Проекција на мрежни врски за транспорт на КО со посебен осврт на
(можноста за транспорт на КО со специјализирани возила за селективно
собран КО, можноста за одредување на оптимални траси на собирање и
транспорт на КО, прецизирање на пунктови за претовар на селектирано
собран КО (на ниво на општина но и на ниво на регион), транспортот до
регионална депонија на селектирано собраниот КО со јасно и прецизно
одредување на исплатливи и ефикасни траси на движење), и тоа
чекор 1: транспорт на отпадот на мала далечина,
чекор 2: претовар на отпадот, и
чекор 3: транспорт на отпадот на поголема далечина, овие три чекори се дел од
прилог 4.4.2., и
• Фаза 3: Проекција на мрежни врски за одлагање на КО со посебен осврт на
(влезот во депонија, приемот на возилото, контролата, манипулацијата со
КО, завршната фаза на КО со потенцирање на ефектите од УКО), и тоа
чекор 1: претходна обработка на отпадот,
чекор 2: манипулација, и
чекор 3: завршна обработка на отпадот, овие три чекори се дел од прилог 4.4.3.
Овие наведени фази се претставени на следната алгоритамска шема слика
4.3. за проектирање на мрежните врски за УКО.
Основен алгоритам за проекција на мрежни врски за УКО

Слика број 4.3. – Проекција на мрежни врски за УКО
Изработено од кандидатот на докторската дисертација
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Од сликата јасно може да се констатира дека оваа постапка за проекција
на мрежните врски кои го следат УКО е сериозна појава која бара сериозен
пристап. Секој од горе наведените чекори ќе добие алгоритамски дел во својата
проекција како и посебно толкување. Тие алгоритамски шеми и толкувања ќе
бидат дел од подолните наслови 4.4.1., 4.4.2. и 4.4.3. како посебни целини.
Ваквиот пристап на разгледување на работите преку алгоритамски
пристап е основа со која се отсликуваат сите појави кои го носат предзнакот
логистички. Овие три поднаслови се уникатни изработки на алгоритамски шеми
од страна на кандидатот на ова истражување во текот на неговото досегашно
научно и секакво искуство за појавата УКО. Постојат голем број на вакви
алгоритамски шеми кои ќе бидат наведени во научниот пристап како споредби
но за потребите на едно вакво истражување битно е да се знаат сите акции кои
се дел од проекциите како подсистемски работи кои се посебни делови кои се
неизоставен дел од целокупниот систем на УКО. Регионалниот поглед на
работите прави дополнително вклучување на овие сегменти како низа од
функционални подсистеми, кои на база на повеќе низи треба да оформат
посакуван систем.
Логистиката при проектирањето на мрежните врски кои го следат УКО
не би бил она што сака да се постигне доколку не се применуваат одредени
принципи на логистиката. Сообраќајно транспортниот логистички аспект на
работите од овај аспект многу добро е претставен во публикуваната литература
за сообраќајни мрежи 164 каде на еден јасен и недвосмислен начин се даваат
правилата и методите каде и што треба да биде поставено за да се има одредена
функционалност, тоа не е исклучок и со регионите. Кога станува збор за УКО
тоа е надолнето и со алгоритамска литература од аспекти на логистика 165, и 166, се
ова модифицирано од страна на кандидатот на оваа дисертација за потребите на
УКО. Исто така не помалку значајно за да се споменат се и одредени искуства
кои потекнуваат од местата каде се решава УКО, тоа е претставено во
националната стратегија за УКО 167, дел од одредени општински стратегии на
градски 168, и рурални општини 169. Ова зачинето со логистика значи оформување
на алгоритамски шеми за проекција на мрежни врски кои го следат УКО (Овие
шеми се оригинални изработки на кандидатот на ова истражување, и се дел од
прилозите 4.4.1. за извор на отпадот, подготовка на отпадот и за собирање,
прилог 4.4.2. за транспорт на отпадот на мала далечина, претовар на отпадот и
транспорт на отпадот на голема далечина, и прилог 4.4.3. претходната
обработка на отпадот, манипулација и завршна обработка на отпадот).
Овие оригинални шеми ќе бидат објаснети во секој поднаслов посебно со
цитирање на одредени трудови кои претставуваа база но и одреден поглед за
оформување на овие шеми.

S. Vukanović., Saobraćajne mreže I, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 1997, Beograd, 2004
V. Vešović, „Menadžment u saobraćaju”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2008
166
M.J.Kilibarda., S.M.Zečević., „Upravljanje kvalitetom u logistici”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni
fakultet, Beograd, 2008
167
Национална стратегија за одржлив развој во Република Македонија, ДЕЛ 1 и 2 (2009-2030),
Министерство за животна средина и просторно планирање, 2010, Скопје, Република Македонија, 2010
168
Стратегија за одржлив развој на Општина Гевгелија (2006-2011), Општина Гевгелија, Гевгелија, 2006
169
Стратешки план (2007-2011) Општини Радовиш и Конче, Усвоен од совет на општини, 2007 Општина
Радовиш и Општина Конче, Република Македонија, 2007
164
165
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Овие алгоритми и објаснувања се од едно сериозно значење за
создавањето и развојот на новиот ЛМУКО и за имлементацијата на одржливата
ЛСУКО.
4.4.1.

Проектирање на мрежни врски за собирање на комуналниот отпад (извор
на отпадот, подготовка на отпадот, собирање на отпадот)

Мрежните врски за собирање на КО опфатени во ова истражување се со
три алгоритамски шеми, и тоа: за извор на отпадот кој претставува основа,
причина за некоја појава и местото на старт, за подготовка на отпадот што
претставува работа со која се спрема извршување на нешто односно
приготвување на нешто, и за собирање на отпадот што претставува постапка
која овозможува одредена состојба да биде целина односно збирна состојба.
На следната слика број 4.4., алогритамска шема за проекција на
мрежните врски за собирање на КО (извор на отпадот).
На следната слика број 4.5. е претставена алогритамска шема за
проекција на мрежните врски за собирање на КО (подготовка на отпадот).
На следната слика број 4.6. е претставена алогритамска шема за
проекција на мрежните врски за собирање на КО (собирање на отпадот).
Алгоритам за проекција на мрежни врски за УКО – извор на отпад
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Слика број 4.4. – Проекција на мрежни врски за собирање на КО (извор на отпадот)
Изработено од кандидатот на докторската дисертација.

Алгоритам за проекција на мрежни врски за УКО – подготовка на отпад

Слика број 4.5. – Проекција на мрежни врски за собирање на КО (подготовка на
отпадот)
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

Алгоритам за проекција на мрежни врски за УКО – собирање на отпад
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Слика број 4.6. – Проекција на мрежни врски за собирање на КО (собирање на
отпадот)
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

Конкретно за претставените алогритамски шеми за проекција на
мрежните врски за собирање на КО се дадени и прецизни и јасни толкувања кои
се производ на одредени цитирани сегменти значајни за 4.4.1. Тие значајни
елементи за 4.4.1. претставуваа делови од 170, како и одредени научни трудови
кои ја третираат појавата УКО во сегметот кој се занимава со еколошките
моменти на оваа појава.
Почетокот на овие толкувања би бил следен и на база на публикацијата
од логистика која претставува основа за старт на одредена појава 171, исто така
како старт би биле и основите за сообраќајните мрежи 172 но и 173, надополнет со
трудот кој ги дефинира материјалите во состав на КО 174, и за центри како
споредба за функционалност 175. Тоа би изгледало по овај редослед, и тоа:
• за извор на отпадот алготитамска шема слика 4.4.
• за подготовка на отпадот алготитамска шема слика 4.5. и
• за собирање на отпадот алготитамска шема слика 4.6.
Како што може да се види од алгоритмите јасно може да се констатира
дека состојбата УКО бара соодветен третман пред да започне процесот на
Анализа на системот за управување со цврстиот отпад во Општината и препораки за подобрување,
Општина Велес, 15 Февруари 2003 Република Македонија, Велес, 2003
171
Д. Васиљевић., Б. Јовановић., Менаџмент логистике и ланаца снабдевања, Универзитет у Београду,
Факултет Организационих наука, Београд, 2008
172
S. Vukanović., Saobraćajne mreže I, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 2004, Beograd, 2004
173
G. Vujić., P. H. Brunner., „Održivo upravljanje otpadom”, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih
nauka, Novi Sad, Srbija, Novi Sad, July 2009
174
B. Davidović., M. Božović., A. Jovanović „Menaging the risk when transporting the hazardous materials
throught an inhabited area”, The fourth international conference „Toward a humane city”, Novi Sad, Srbija 24 and
25 Oktober, Oktober, 2011
175
A. Bašić., Ð. Stojanović., S. Nikoličić „The development of sustainable logistics centres”, The fourth
international conference „Toward a humane city”, Novi Sad, Srbija 24 and 25 Oktober, Oktober, 2011
170
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собирање на КО, јасно и прецизно треба да се пристапи кон собирање на
селективни целини на КО, а тоа јасно и на недвосмислен начин ќе претставува
квалитетни транспортни операции и акции. Ова вака ќе претставува бенифит за
секој жител, а проектираните мрежни врски за УКО ќе бидат реализирани со
голем или посакуван процент. Ова кога станува збор за регионален поглед на
работите за УКО претставува добро или оптимално поставено системско
решавање на посакуваните состојби со УКО.
4.4.2.

Проектирање на мрежни врски за транспорт на КО (транспорт на
отпадот на мала далечина, претовар на отпадот, транспорт на отпадот
на поголема далечина)

Мрежните врски за транспорт на КО опфатени во ова истражување се со
три алгоритамски шеми, и тоа: за транспорт на отпадот на мала далечина што
претставува превоз, пренесување, испраќање заедно со превозни средства и
уреди за превоз на товари, патници, стоки и др., за претовар на отпадот што
претставува измена на одредено транспортно средство со друго во зависност од
посакуваната цел или операција која врши премин на одредена материја од едно
на друго средство, и за транспорт на отпадот на голема далечина што
претставува место кое треба да се совлада или растојание меѓу две точки или
меѓу два предмета оддалечени во просторот.
На следната слика број 4.7. дадена алгоритамска шема за проекција на
мрежните врски за транспорт на КО (транспорт на отпадот на мала далечина).
На следната слика број 4.8. е претставена алгоритамска шема за
проекција на мрежните врски за транспорт на КО (претовар на отпадот).
На следната слика број 4.9. е претставена алгоритамска шема за
проекција на мрежните врски за транспорт на КО (транспорт на отпадот на
голема далечина).
Алгоритам за проекција на мрежни врски за УКО – транспорт на отпад на мала далечина
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Слика број 4.7. – Проекција на мрежни врски за транспорт на КО (транспорт на
отпадот на мала далечина)
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

Алгоритам за проекција на мрежни врски за УКО – претовар на отпад
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Слика број 4.8. – Проекција на мрежни врски за транспорт на КО (претовар на
отпадот)
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

Алгоритам за проекција на мрежни врски за УКО – транспорт на отпад на голема далечина

Слика број 4.9. – Проекција на мрежни врски за транспорт на КО (транспорт на КО
на голема далечина)
Изработено од кандидатот на докторската дисертација
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Конкретно за претставените алогритамски шеми за проекција на
мрежните врски за транспорт на КО се дадени и прецизни и јасни толкувања
кои се производ на одредени цитирани сегменти значајни за 4.4.2. Тие значајни
елементи за 4.4.2. претставуваа делови од публикацијата која јасно и
недвосмислено ги има поставено основите за одредување на транспортните
капацитети 176, како и одредени научни трудови кои ја третираат појавата УКО во
сегметот кој се занимава со сообраќајно транспортен логистички аспект на оваа
појава.
Почетокот на овие толкувања би бил следен и на база на публикација за
транспортни операции и концептуални решенија од градска логистика со
примена на функционални концептуални решенија за градски услови 177,
публикација од светската литература 178, надополнет со научни трудови кои ја
третираат оваа појава од логистички аспект во урбаните средини 179, но и како
тоа го решава транспортна логистика во светот 180, 181 и 182, како споредба за
функционалност. Тоа би изгледало по овај редослед, и тоа:
• за транспорт на отпадот на мала далечина алгоритамска шема слика број 4.7.
• за претовар на отпадот алгоритамска шема слика број 4.8, и
• за транспорт на отпадот на голема далечина алгоритамска шема слика број
4.9.
Овие операции на транспорт и проекција на мрежни врски кои го следат
транспортот на КО се едни од најзначајните за квалитет на УКО, но и за
регионален поглед на работите. Од овие проектирани мрежни врски за
транспорт на КО произлегуваат и последните сликовито претставени во
поднасловот 4.5.2.. Тука јасно треба да се потенцира фактот дека овај сликовит
приказ е дел кој е проектиран на база на примена на временскиот, просторниот
и функционалниот концепт како основи за логистика на целокупната дејност
УКО.
Како што може да се види овај поднаслов е во тесна врска со двата
предходен и после поднаслов од наслов 4.4. но и спој односно поврзаност со
наредниот наслов 4.5. кои се едни од најзначајните за регионален поглед на
УКО.
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177
S. Zečević., S. Tadić „City logistika”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 2006, Beograd, 2006
178
D. Zhu., H. Zhou „Toward efficent road transport in logistics operations – A Case study of IKEA China”,
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4.4.3.

Проектирање на мрежни врски за одлагање на комуналниот отпад
(претходна обработка на отпадот, манипулација, завршна обработка на
отпадот)

Мрежните врски за одлагање на КО опфатени во ова истражување се со
три алгоритамски шеми, и тоа: за претходна обработка на отпадот што
претставува состојба која треба да предвиди следен чекор но и чекор на акција
во одредено време и по одреден редослед за манипулација што претставува
состојба на работа на одреден систем како спој на елементи, и за завршна
обработка на отпадот што претствува дефинирана и јасно прецизирана состојба
односно последна фаза на УКО како во РМ на регионално ниво, така и воопшто
во УКО.
На следната слика број 4.10. дадена алгоритамска шема за проекција на
мрежните врски за одлагање на КО (претходна обработка на отпадот).
На следната слика број 4.11. е претставена алгоритамска шема за
проекција на мрежните врски за одлагање на КО (манипулација).
На следната слика број 4.12 е претставена алгоритамска шема за
проекција на мрежните врски за одлагање на КО (завршна обработка на
отпадот).
Алгоритам за проекција на мрежни врски за УКО – претходна обработка на отпад

Слика број 4.10. – Проекција на мрежни врски за одлагање на КО (претходна
обработка на отпадот)
Изработено од кандидатот на докторската дисертација
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Алгоритам за проекција на мрежни врски за УКО – манипулација со отпад

Слика број 4.11. – Проекција на мрежни врски за одлагање на КО (манипулација)
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

Алгоритам за проекција на мрежни врски за УКО – завршна обработка на отпад

Слика број 4.12. – Проекција на мрежни врски за одлагање на КО (завршна обработка
на отпадот)
Изработено од кандидатот на докторската дисертација
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Почетокот на овие толкувања би бил следен и на база на публикацијата
од логистика која претставува основа за старт на одредена појава, исто како за
проекцијата на мрежни врски за собирање на КО 183, исто така како старт би биле
и основите за сообраќајните мрежи 184 но и 185, надополнет со трудот кој ги
дефинира материјалите во состав на КО 186, и за логистички регионални центри
како споредба за функционалност 187. Тоа би изгледало по овај редослед, и тоа:
• за претходна обработка на отпадот алгоритамска шема слика број 4.10.
• за манипулација на отпадот алгоритамска шема слика број 4.11, и
• за завршна обработка на отпадот алгоритамска шема слика број 4.12.
Како што може да се види од толкувањата јасно може да се констатира
дека состојбата УКО бара соодветен третман и во процесот на депонирање на
КО, јасно и прецизно треба да се пристапи кон депонирање на селективни
целини на КО, а тоа јасно и на недвосмислен начин ќе претставува квалитетни
депониски активности. Ова вака ќе претставува бенифит за секој жител, а
проектираните мрежни врски за УКО ќе бидат реализирани со голем или
посакуван процент. Ова кога станува збор за регионален поглед на работите за
УКО претставува добро или оптимално поставено системско решавање на
посакуваните состојби со УКО.
Сите мрежни врски кои го следат УКО како процес се составен дел од
сегментарниот пристап на новосоздадениот ЛМУКО, а додека ЛСУКО мора да
ги има во предвид сите чекори и фази кои се дел од овај наслов. При некои
натамошни дејствувања (било преку модел или преку стратегија) на ова поле
овие алгоритми може да добијат посакувано надополнување кое би одело кон
повисок квалитет на УКО.
4.5. ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА
КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД
ФУНКЦИОНАЛНОСТ

МРЕЖАТА
НА УПРАВУВАЊЕ
–
ДЕФИНИРАЊЕ,
АНАЛИЗА

СО
И

Функцијата претставува дејност, задача, служба, должност, улога,
положба која е зависно ‒ променлива големина што се менува според измените
на друга големина. А мрежа претставува организација раширена на определена
територија и лицата кои ги опфаќа и е систем од еднородни установи.
Конкретно функција претставува целокупна дејност на УКО во РМ, додека
мрежа
претставува
системот
на
претплатниците,
претпријатијата,
инфраструктурата како и законите за УКО во РМ. Но кога треба таа состојба да
се дефинира, анализира, но и да добие одредена функционалност оваа вака
дефинирана поставеност на овај одреден систем на регионално ниво би бил по
следен редослед. Кога станува збор за дефиниција таа е збиено, јасно и
Д. Васиљевић., Б. Јовановић., Менаџмент логистике и ланаца снабдевања, Универзитет у Београду,
Факултет Организационих наука, Београд, 2008
184
S. Vukanović., Saobraćajne mreže I, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 2004, Beograd, 2004
185
G. Vujić., P. H. Brunner., „Održivo upravljanje otpadom”, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih
nauka, Novi Sad, Srbija, Novi Sad, July 2009
186
B. Davidović., M. Božović., A. Jovanović „Menaging the risk when transporting the hazardous materials
throught an inhabited area”, The fourth international conference „Toward a humane city”, Novi Sad, Srbija 24 and
25 Oktober, Oktober, 2011
187
A. Bašić., Ð. Stojanović., S. Nikoličić „The development of sustainable logistics centres”, The fourth
international conference „Toward a humane city”, Novi Sad, Srbija 24 and 25 Oktober, Oktober, 2011
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разбириливо објаснување на некој поим со кое се искажува суштината и е
претставено преку куса, општа и концизна поставка на проблем. Конкретно
дефиниција претставува појава која е јасно прецизирана за УКО на регионално
ниво, со посебен осврт за РМ. Кога одредена состојба треба да се анализира тоа
значи дека треба да се откријат одредени факти од кои ќе се изведат одредени
заклучоци преку расчленување на целината на нејзините составни елементи, а
изведениот заклучок на база на истражување, наука, искуства или реалност од
одредена состојба. Конкретно анализата за КО би била на се што може да се
разгледува како систем или дел од систем за УКО во РМ на регионално ниво.
Секоја работа треба да се разгледува фазно затоа тука работата околу КО
ќе се разгледува на нивоа од почеток до крај по одредена функционалност на
секоја дејност, задача, служба, должност, улога, положба која е зависнопроменлива големина што се менува според измените на друга големина.
Ова кога станува збор за регионален поглед за состојбата со КО во РМ би
била следна и претставена во подолниот текст преку сликовит приаз за секој
регион како дефинирана и анализирана состојба но текстуално како
функционална целина. Тоа е претставено на слика 4.13. со приказ на сите осум
плански региони во РМ. Со тоа состојбата за УКО е ДЕФИНИРАНА
СОСТОЈБА.
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Изглед на скопскиот плански регион како
посебна целина (центар град Скопје)

Изглед на вардарскиот плански регион како
посебна целина (центар општина Велес)

Изглед на источниот плански регион како
посебна целина (центар општина Штип)

Изглед на југоисточниот плански регион како
посебна целина (центар општина Струмица)

Изглед на североисточниот плански регион како
посебна целина (центар општина Куманово)

Изглед на пелагонискиот плански регион како
посебна целина (центар општина Битола)

Изглед на југозападниот плански регион како
посебна целина (центар општина Струга)

Изглед на полошкиот плански регион како
посебна целина (центар општина Тетово)

Слика број 4.13. – Изглед на планските региони во РМ како функционална целина за
УКО
Изработени од кандидатот на докторската дисертација
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Анализата на функционалноста за РМ ќе биде дадена за секој плански
регион, и тоа по следниот редослед.
Скопскиот плански регион (со 17 општини) на база на официјалност е
188
следна – за регион 189 според МЛС. Вардарски плански регион (со 9 општини)
на база на официјалност е следна 190 – за регион 191 според МЛС. Источниот
плански регион (со 11 општини) на база на официјалност е следна 192 – за
регион 193 според МЛС. Југоисточен плански регион (со 10 општини) на база на
официјалност е следна 194 – за регион 195 според МЛС. Североисточен плански
регион (со 6 општини) на база на официјалност е следна 196 – за регион 197.
Пелагониски плански регион (со 9 општини) на база на официјалност е следна 198
– за регион 199 според МЛС. Југозападен плански регион (со 9 општини) на база
на официјалност е следна 200 – за регион 201 според МЛС. И Полошки плански
регион (со 9 општини) на база на официјалност е следна 202 – за регион 203 според
МЛС. Вака дефинирани овие осум плански региони мора да бараат и поинаков
приод на функционалност на шемите за УКО. Најчесто функционалноста денес
се сведува на собирањето на КО кој има директно влијание во зачувувањето на
животна средина (урбана и рурална). Аспектот на санитарно и еколошко
значење се разрешува со поставување на садови за собирање на КО (на главните
улици, како и во домаќинствата и становите и воопшто секаде каде има луѓе кои
извршуваат било каква активност. Транспортирањето на КО треба да се
изведува со специјални возила прилагодени за отстраниување на собраниот КО
по однапред одредена динамика во зависност од: густината на населеност,
количествата создаден КО, структурата на КО, начинот на однесување на
создавачите на КО, инфраструктурните сообраќајни услови, видот и бројот на
поставени садови за собирање на КО, како и целокупната организациона
поставеност за состојбата УКО. Со тоа состојбата за УКО е АНАЛИЗИРАНА
СОСТОЈБА. Патната мрежа во РМ според ДЗСРМ е седна споредбено во
период од три години. Тоа е претставено на наредната табела број 4.6. Оваа
табела е дел од оваа глава четири но нејзините ефекти и за потребите на
толкувањата на ЛМУКО ќе бидат составен дел од глава пет. Прилозите за
решавање по принципите на сообраќајните транспортни мрежи се исто така дел
од наредната глава пет од ова истражување.
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Табела број 4.6. – Локална патна мрежа по плански региони2013
Локална патна мрежа по региони 2013 (Извор: ДЗСРМ)
Региони
2011
2012
Р.М.
9300
9355
Скопски
1300
1338
Вардарски
1011
989
Источен
1180
1180
Југоисточен
977
957
Североисточен
1025
1026
Пелагониски
1206
1208
Југозападен
1250
1276
Полошки
1351
1381

2013
9471
1384
1005
1187
888
1035
1211
1278
1438

Извор: Државен завод за статистика на РМ

Во РМ освен Депонијата Дрисла 204, не постои друг современ објект за
депонирање на цврст КО, ниту пак објекти за негов третман по пат на некоја од
современите постапки за термичо-биолошка обработка. Комуналните проблеми
пропорцинално растат со бројот на населението. Регионот на Скопје
претставува најгусто населен простор на РМ, каде спрема последниот попис на
населениото имало 545.000 жители, или над 25% од вкупното население на
државата. Од оваа население 100.000 жители живеат во руралните населби, а
останатото во градското подрачје. Депонијата Дрисла е димензионирана да
прими приближно 26.000.000 м3 милиони тони цврст отпад, што одговара за
прифаќање на целокуниот КО од домаќинствата и работните и трговските
установи на на територијата на Град Скопје и пошироко, за период од најмалку
30 години. Другите активни депонии се на ниско ниво на функционалност. Во
изминативе години од работењето на депонијата Дрисла се депонирани
следните количини на КО претставени во табела број 4.7.
Табела број 4.7. – Депонирани количини КО во депонија Дрисла од 1994 -2010 година
Преглед по
години
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010

Вкупно (t)
годишно
3 788
54 361
139 598
165 546
160 598
153 234
147 438
145 618
138.217

Вкупно
(t)
кумулативно
3 788
86 367
378 007
692 105
991 710
1 290 250
1 595 903
1 896 412
2 184 292

Преглед по
години
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
Вкупно

Вкупно
(t)
годишно
28 218
152 042
148 552
139 007
145 306
158 215
154 891
149 663

Вкупно
(t)
кумулативно
32 006
238 409
526 559
831 112
1 137 016
1 448 465
1 750 794
2 046 075
2 184 292

Извор: Државен завод за статистика на РМ

•

Најчесто функционалноста на УКО треба да овозможи:
Избор на концепција за минимизирање на количини на КО за
депонирање
Економика на инвестирање, еколошки придобивки и динамика на
реализација на приоритетни проекти.

•

204

. http://drisla.mk
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Транспортни можности кои ќе ја отсликуваат економската
исплатливост, и
• Еколошките ефекти што ќе произлезат од реализирање на
предложените приоритетини проекти, иако вредносно не можат да се
изразат, најчесто се оценети како мошне значајни.
Во РМ општините имаа сопствена функционалност за УКО. Тука сако
на кратко ќе бидат дадени некои реални видувања. За општина Неготино
нејзиното ЈП Комуналец му стави на располагање 47 поцинковани контејнери
наменети за собирање на индустриски и КО кои се наменети и распоредени во
руралните средини во општината. Бројот на расположливите контејнери е
утврден по соодветна методологија и согласно истата направен е распоред
истите да се постават во селата Долни Дисан, Тимјаник, Тремник, Војшанци,
Пепелиште, Криволак, Црвени Брегови, Курија и Дуброво во зависност од
бројот на жители. За општина Велес ќе се модернизира и унапредува УКО со
тоа што 300 домаќинства ќе добијат стандардизирани канти, големите метални
контејнери ќе се заменат со мали чиј капацитет е еден метар кубен а градската
депонија ќе се огради и осветли. Додека Вардарскиот плански регион веќе има
проект за регионална депонија.
Тоа за Југоисточниот плански регион кој ги опфаќа општините
Струмица, Василево, Радовиш, Конче, Ново Село, Валандово, Богданци, Дојран
и Гевгелија, е меѓу првите во државата, кој веќе конкретно и подолгорочно ќе го
реши проблемот со цврстиот КО на своето подрачје. Има проект за регионална
депонија но и партнерство на руралните општини кои гравитираат кон
Струмица, како и радовиш и Конче со што ќе се решат проблемите на овој план
за наредните 25 години. Депонијата ќе има и преработувачки капацитет за
рециклажа на КО.
Во Североисточниот плански регион со вкупно околу 220 илјади жители,
кој ги опфаќа општините Куманово, Крива Паланка, Кратово, Липково и Старо
Нагоричане, годишно се произведуваат околу 70 илјади тони цврст КО.
Општина Куманово веќе со години го одложува својот КО во месноста ’Краста’,
на едно отворено ѓубриште, каде што не се запазуваат стандардите за една
депонија, иако тој простор е ограден и урбанизиран. Таму немаме обработка на
КО. Има реакции од жителите од селата од Пчињскиот реон, кои одбиваат да се
фрлаат КО во нивна близина. Другите општини од овај регион имаат свои
локации за одложување на ѓубрето. Има направено студии, техничка
документација, стратегија, ама нема пари. Потребни се 25 – 30 милиони евра за
вакви капитални инвестиции во градба на регионална депонија.
За Пелагонискиот плански регион и за Прилеп треба по дваесет години
да престане да гори и чади депонијата Алинци, чии корисник е општината
Прилеп. ЈКП „Комуналец“, силите ќе ги насочи на санирање на депонијата, а
целиот процес со УКО, ќе се изведува во три фази. Депонијата Алинци повеќе
од дваесет години не е санирана и сите досегашни Локални самоуправи ја
оставале за некои подобри времиња. Сакале или не, имале или немале пари,
претпријатијата во соработка со организациите на локалната самоуправа, ќе
мораат да извршат санација и да се усогласат со современите технички
стандарди или со барањата на Директивата на ЕУ за депонии. Целиот овој
процес, ќе чини и време и пари,но од некаде мора да се почне. Со добро
работење на фирмата и со голема дисциплина и динамично темпо на работа,
•
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треба да се затвори целосната финасиска конструкција. Општина Новаци е
отворена за инвестирање за секакви видови стопански комплекси кои не
загадуваат односно нивната дејност е во т.н. лесно загадувачка индустерија.
Според ДЗСРМ и на терен во РМ моментално има 55 од кои (47)
активни депонии, кои се карактеризираат според проценката на нивниот ризик.
16 од нив се со висок ризик 19, со низок 16, со среден ризик, а 4 се
карактеризират како посебни случаи со висок ризик и веднаш треба да се
затвораат. Покрај одредените локации за градежен шут кои ги одредиле
општините во РМ има над 1000 диви депонии, кои ќе мора да ги снема, ако ја
сакаме толку посакуваната ЕУ, а за кои ќе се потрошат огромни пари. Досега
барем сите политичари се изјаснија за брз влез во ЕУ, од никого не слушнавме
од каде ќе најдеме пари за да се справиме со овај КО, кој си го направивме и
правиме самите ние. Стотици илјади тони отпад се наоѓаат на општинските
депонии за КО во РМ, но и расфрлани на отворен простор, на голем број „диви“
депонии во околините на градовите и селата, како отворени „еколошки
жаришта“. До 2019 година треба да се затворат постојните 54 општински
депонии, бидејќи тие не ги исполнуваат стандардите пропишани со
македонската еколошка законска регулатива. Кој ќе гради нови, регионални
депонии за КО, согласно со стандардите, кога општините и градовите немаат
пари за тоа, оти, сепак, се работи за суми од по 20 и повеќе милиони евра
потребни за градба само на една таква депонија? Додека не профункционираат
регионалните депонии за УКО предвидени со Стратегијата за УКО, постоечките
депонии задолжително мора да исполнат одредени минимални критериуми за
заштита на животната средина и здравјето на луѓето.
Ова што е наведено треба да ги отстрани негативните реални слики во
регионите во РМ кога станува збор за УКО. Лошиот сегашен поглед на
одредени лоши состојби мора да бидат минато. Новиот ЛМУКО и примената на
нова ЛСУКО за подобрување на оваа состојба треба во многу да придонесат, а
визија на оваа докторска дисертација е да имаме чисти градови и населби, да ги
затвориме постојните таканаречени ѓубришта и да изградиме санитарни
регионални депонии, што ќе ги опслужува сите општини од регионите во РМ.
Но регионалните депонии се само желба. На општините во РМ не им оди од
рака час поскоро да го решат проблемот со фрлањето КО и да ги изградат
регионалните депонии. Во ниту еден од седумте плански региони нема
конкретна акција на теренот, а сите планови ставени на хартија мируваат во
фиоките. Во меѓувреме, Македонија непоштедно се загадува поради
сегашниот начин на фрлање на КО, кој измешан со друг опасен отпад, само
се исфрла на постојните ѓубришта, од кои ниту едно не исполнува ниту основни
услови да биде санитарна комунална депонија. Дури ни најфалената Дрисла во
Скопско.
Реалната состојба е Југозапад ЧЕКА, Полог КАВГИ, Вардарски
ПЛАНИРА, Исток ДАЛЕКУ ОД СТАНДАРДИ, Пелагонија Југозапад и
Југоисток НЕ ПРЕВЗЕМААТ АКЦИЈА. Ова мора да се промени и да се
постигне друга и поинаква функција. ЛМУКО тоа ќе успее да го подобри со тоа
што јасно че се знае која општина што треба и како треба да го примени за УКО
да добие повисоко ниво на функција. Од ЛМУКО бенифит ќе има секој жител
на РМ. Со тоа состојбата за УКО е ДЕФИНИРАНА АНАЛИЗИРАНА И
ФУНКЦИОНАЛНА СОСТОЈБА.
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Научен пристап и резиме за глава четири

Научниот пристап за глава четири се темели на низа публикации,
трудови, законски прописи, и интернет адреди како и официјални податоци од
ДЗСРМ. Споредбено се направени голем број на компаративни анализи.
Логистиката како наука е присутна секаде во секој наслов. Пристапот на
разгледување на работите во оваа глава четири се темели на јасно и прецизно
дефинирање на просторот каде ќе бидат разгледувани постапките за УКО, а тоа
е РМ во денешните граници, законската поткрепа за формирање на плански
регион за РМ 8 (плански регион) и 80 (осумдесет општини) плус град Скопје
како посебна целина составена од 10 (десет) општини. Оваа слика која
претставува географска целина е дефинирана со законски прописи кои се
цитирани во овие наслови. Тоа е поткрепено со официјалност со податоци од
ДЗСРМ, но и податоци од министерствата во состав на Владата, плански
региони и општините како најмали единки. Планските регион како уникатен дел
е поглед кој оваа глава четири ја одременува со уникатноста на со што се
успева да се прикаже УКО со еден поинаков поглед (логистички). Тоа оваа
глава четири ја прави како стартна основа за јасно и прецизно дефинирање на
влезните логистички параметри во ЛМУКО со еден поинаков поглед но и за
новата ЛСУКО со прецизирање на логистички параметри кои се значајни за
носење конкретни заклучоци производ од новиот ЛМУКО.
Освртот, интензитетот и исполнетоста се географки дефинирани за
потребите на ова истражување. Главна литература е 205, која иако со постар датум
дава најдобра слика на РМ и денес. Тука се правени и споредби со научни
трудови за еколошки поглед како 206, транспортните активности 207, економските
погледи 208, но и елементот население како фактор 209. Тука јасно се поставуваат
темелите на едно поинакво мрежно проектирано УКО конкретно за РМ со
логистички предзнак каде преку три поднаслови и посебни алгоритамски шеми
за извор на отпадот, подготовка на отпадот, собирање на отпадот, транспорт на
отпадот на мала далечина, претовар на отпадот, транспорт на отпадот на
поголема далечина, претходна обработка на отпадот, манипулација, завршна
обработка на отпадот изработени како уникатни алгоритми од страна на авторот
после негови искуства и истражувања на многубројна литература. Со тоа се
дава еден уникатен поглед кога станува збор за УКО. Ова ќе придонесе за во
иднина да има критика за и против овие алгоритми како што тоа во претходните
наслови 4.2. беше за регионализацијата од 10 (десет) погледи.
На крај дадена е една функционалност на регионите во РМ за УКО,
постојат уникатни сликовити прикази кои во глава пет се надополнуваат тука
М. Панов., „Географија на СР Македонија – Природни и социо-географски карактеристики”, КНИГА I,
Просветно дело, Скопје, 1976
206
O. C. Dewi., I. Koerner., T. Y. Harjoko., „A Review on Decision Support Models for Regional Sustainable
Waste Management”, Institute for Environmental Technology and Energy Economics (Bioconversion and
Emission Control) Hamburg University of Technology, Harburger Schlossstr. 36, Hamburg 21079.Germany;
University of Indonesia, Engineering Faculty, Department of Architecture, Indonesia
207
J. Drahošová., „Evaluation of transport infrastructure in regions of the Czech Republic”, Number 5, Volume
VI, December 2011
208
J. P. Rodrigue., „ Freight gateways and mega-urban regions: The logistical integration of the Bostwash
Corridor”, Department of Economics & Geography, Hofstra University, Hempstead, New York 11549, USA,
August 2003
209
G. Vojkovié., „Stanovništvo kao element regionalizacije Srbije”, Originalni naučni rad: 22.10.2003.
205
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искуството и научниот поглед за оваа проблематика има подолги корени
(2008) 210, и (2011) 211. Тука има и два прилози кои се дел од оваа глава четири
каде секое цитирање е во состав на тие два дела. Овие делови се податоци на
чија официјалност се темели новосоздадениот ЛМУКО.
Вака заокружена оваа глава четири би одела во прилог на создавање на
нов модел и нова стратегија за подобрување на состојбата на УКО нормално во
рамки на законите и нивната функциналност. Тоа поткрепено со закони од секој
ранг за ЕУ 212, за функционалната поставеност на регионите213, како и законските
решенија во РМ претставени преку територијалната поставеност 214, локалната
самоуправа 215, државниот инспекторат 216, град Скопје217, меѓу општинската
соработка 218, и се ова во функција на рамномерност преку закон 219.
Ова е изгледот на оваа глава четири и претатавува основ на кој
просторниот, временскиот и функционалниот логистички концепт имаа своја
уникатност. Таа уникатност е надополнета со насловите од глава пет кои прават
уникатност и за глава шест но и применливост и одржливост претставени во
глава седум. Оваа глава е надополнета и со понови податоци од ДЗСРМ за
плански региони активни депонии и патна мрежа на локални патишта 220. Тука
неизоставен дел се и толкувањата за логистичките влијанија на показателите
кои се дел од ЛМУКО.
Оваа глава е обременета со еден прилог:ПРИЛОГ 4.3.1. ОСВРТ НА
ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ, и ПОДАТОЦИ ОД ГЛАВА ПЕТ НА ОВА
ИСТРАЖУВАЊЕ ОДНОСНО НАСЛОВОТ 5.4. ОД ИСТАТА ГЛАВА.
Освен овај прилог во корелација на оваа глава четири како РЕАЛНИ
ПОКАЗАТЕЛИ кои се дел од наведените прилози е и (ПРИЛОГ 6: ИЗГЛЕД
НА ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН
ОТПАД – КОНКРЕТНИ СЛИКОВИТИ ПРИКАЗИ, ОБЈАСНУВАЊА И
ТОЛКУВАЊА) во кој се дава изгледот на сите ПОКАЗАТЕЛИ со кои е
моделиран новиот ЛМУКО. Овие потенцирани показатели (населени места,
население, комунален отпад, површина, густина, домаќинства и станови
претставуваат влезни толкувања во ЛМУКО кои ќе се надоврзуваат со
наведените параметри дадени во глава три.

210

I.Dukoski, N. Talevski, „Logistic aspects of menaging with communal waste in Manicipality of Bitola” – XVII
Međunarodni prometni simpozij, Prometni sustavi, Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Opatija, Hrvatska,
2010
211
N. Talevski, I. Dukoski, „Logistic approach during defining the communal waste garbage collecting regions
(zones) in the Manicipality of Bitola”, XVII Međunarodni prometni simpozij, Prometni sustavi, Hrvatsko
znanstveno društvo za promet, Opatija, Hrvatska, 2011
212
REGULATION (EC) No 1059/2003 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 26
May 2003on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)
213
Regions in the European Union 2011 edition Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2010/EU-27,
2011 Edition
214
Закон за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија, Сл. Весник на
Р. Македонија бр.55 од 16. Август 2004 година
215
Закон за локална самоуправа, Сл. Весник на Р. Македонија бр.5 од 29. Јануари 2002 година
216
Закон за државниот инспекторат на локалната самоуправа, Сл. Весник на Р. Македонија бр.158 од 09.
Декември 2010 година
217
Закон за градот Скопје, Сл. Весник на Р. Македонија бр.55 од 16. Август 2004 година
218
Закон за меѓуопштинска соработка, Сл. Весник на Р. Македонија бр.79 од 24. Јуни 2009 година
219
Закон за рамномерен регионален развој, Сл. Весник на Р. Македонија бр.63 од 22. Мај 2007 година
220
Региони во Република Македонија 2014, Државен завод за стастистика на Република Македонија,
Република Македонија, Скопје, 2014 ISSN 1857- 6141
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Овие показатели се од витално значење за создавањето и развојот на
новите ЛМУКО и ЛСУКО.
Влезни ПОКАЗАТЕЛИ ќе бидат претставени преку четири чекори кои
се составен и витален дел кој прави надополнување на влезните параметри од
новосоздадениот ЛМУКО. Овие ПОКАЗАТЕЛИ се вака дефинирани откако се
изврши јасно и прецизно дефинирање на сите нив кои се дел од погорниот текст
на оваа глава.
• чекор 1 (еден) логистички влијанија од официјалните податоци за населени
места, бројот на населението, создадениот КО, површината која ја зафаќа
општината во регионот и во државата, густината на населеност, бројот на
домаќинствата и бројот на становите. Тука ќе се дефинира и карактерот на
општината дали таа е градска или рурална.
ЛВ=НМ+Н+КО+П+Г+Д+С..................................................................................[ 6 ]
Легенда:
ЛВ – логистичко влијание, НМ – населени места, Н – население, КО –
комунален отпад, П – површина, Г – густина, Д – домаќинства и С – станови
•

Од ова како чекор 2 (два) ќе биде пресметано реалното влијание за
наведените официјални податоци како одредено логистички влијанија
изразено преку соодветен коефициент и соодветно толкување. Потоа после
вака поставената состојба

НМ = НМ * коеф (нм)............................................................................................[ 7 ]
Легенда:
НМ – населени места, Коеф(нм) – коефициент за населени места
Н = Н * коеф (нас)..................................................................................................[ 8 ]
Легенда:
Н – население, Коеф(нас) – коефициент за население
КО = КО * коеф (ко)..............................................................................................[ 9 ]
Легенда:
КО – КО, Коеф(ко) – коефициент за КО
П = П * коеф (пов)................................................................................................[ 10 ]
Легенда:
П – површина, Коеф(пов) – коефициент за површина
Г = Г * коеф (гус)..................................................................................................[ 11 ]
Легенда:
Г – густина, Коеф(гус) – коефициент за густина
Д = Д * коеф (дом)................................................................................................[ 12 ]
Легенда:
Д – домаќинства, Коеф(дом) – коефициент за домаќинства
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С = С * коеф (ста).................................................................................................[ 13 ]
Легенда:
С – станови, Коеф(ста) – коефициент за станови
Изработени од [ 6 ] до [ 13 ] и моделирани од кандидатот на докторската
дисертација
•

•

во чекор 3 (три) ќе се даде одредено дефинирано логистички влијанија
изразено преку соодветен коефициент и соодветно толкување. И на крај
во оваа фаза 2 како
чекор 4 (четири) ќе се даде одредена реална оценка која ќе даде
соодветно рангирање на секоја општина со соодветно толкување кое ќе
претставува реална логистичка оценка како слика за општината и
состојбата за појавата УКО изразена преку реални податоци како
логистички влијанија.

Ова е реална состојба за ФАЗА 2 ОД ЛМУКО како ВЛЕЗНИ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕТСТАВЕНИ ПРЕКУ ЛОГИСТИЧКО ВЛИЈАНИЕ
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ГЛАВА V
5. ИДЕНТИФИКАЦИЈА
НА
ВРСКИ
И
РЕЛАЦИИ
КОИ
ГО
СЛЕДАТ
УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„The truth is what is a common finding in a variety of individual opinions”
Socrates
„ Вистината е она што често се наоѓа во различни поединечни мислења”
Socrates

Остварувањето на секоја цел бара системски пристап. Тој системски
пристап подразбира разгледување на секој детал. Секогаш се започнува со
најмалата единка. Потоа се разгледува одредена целина во која дел е единката
како спој од повеќе единки. Додека на крај после составувањето на повеќе вакви
целини се составува збир кој претставува систем. Во оваа глава пет системот кој
ќе се презентира се базира на идентификување на врските и релациите кои ги
имаат регионите во РМ на УКО кои се подрачја со посебни географски,
економски, политички или други обележја, и претставуваат одреден дел, место,
страна. Конкретно претставуваат места за кои е потребно за да се приберат
податоци особено ако станува збор за формирање на нов ЛМУКО кој ќе треба
да претставува основа за нова ЛСУКО.
Почетокот на регионите и регионизацијата е многу одамна. Неговите
врски и релации, како и начини на разгледување се најразлични. Тие врски,
релации и начини на разгледување внатре во секој регион посебно се дел од
оваа глава пет. Но во духот на сеопфатноста би се нагласила поделбата човек,
семејство, улица, населба, реон, дел од населено место (град/село), населено
место (град/село), општина, регион, држава, регион од држави, континент,
глобален свет. Оваа поделба јасно укажува на потребата од постоење на
региони, но од почеток до крај релациите се од секаква природа. Тука за
потребите и моделирањето и програмирањето на новиот ЛМУКО ќе бидат
разгледани сите оние транспортни моменти кои го пратат КО од неговото
собирање до крајно депонирање.
РМ како земја која е дел од Европскиот континент ги почитува и
практикува постапките за постоење на региони. Јасно може да се констатира
дека поделбата на РМ во региони е применета во границите на државата, но и во
глобални рамки. Со ова јасно се дава до знаење дека РМ ги има прифатено
предизвиците кои ги бара и нуди процесот на регионализација. Секој регион
било во држава или надвор од неа треба да има врски кои го следат регионот.
Тие врски кога се однесуваат за простор кој одредува одредени граници се
нарекуваат внатрешни врски, додека врските со надворешноста или другите
региони се нарекуваат надворешни врски. Внатрешните врски и реалации при
транспорт на КО се сите патни релации, траси и зони кои се дел од еден регион.
Надворешните врски се транспортните коридори, патни магистрални релации и
автопатичта (овие врски не се од интерес за ова истражување).

V -1-

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВРСКИ И РЕЛАЦИИ КОИ ГО
СЛЕДАТ УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Кога станува збор за РМ врските со надворешноста се најразлични. Но
какви и да се мотивите на тие врски нивното остварување се врши преку
одредени патишта. Мрежата на поврзаност на РМ глобано е на едно солидно
ниво кое може да се подобрува. Но кога станува збор за внатрешна поврзаност
таа претставува секојдневие. Тоа секојдневие се отсликува на остварување на
различни мотиви помеѓу луѓето, семејствата, населените места, општините и
регионите. Исто така може да се констатира дека и внатрешните врски се
на едно солидно ниво кое може и мора да се надоградува. Ова е исклучок во
некои рурални анселени места кои заради оваа негрижа се или без жители или
се на работ на изумирање.
Кога станува збор за манипулација со КО како појава која е дел од секое
секојдневие горенаведените регионални поделби не се исклучок. Човекот
секојдневно создава КО како единка и како дел од семејството, семејството го
собира КО и го одлага до субјектите кои ја вршат таа работа, овие субјекти се
дел од населено место, тоа населено место е дел од некоја општина, општината
дел од некој регион, а регионот дел од одредена држава. Кога појавата КО не е
исклучок од регионалната практика може слободно да се констатира дека
заслужува регионален пристап.
Моменталната состојба со УКО од законски аспект е дадена во глава два.
Концептот на УКО е даден во глава три со потенцирање на сите логистички
елементи и аспекти кои го пратат КО. Во глава четири е претставена РМ и како
треба да биде дефинирано УКО во региони и поголеми населени места.
Врските и релациите како надополнување на претходните глави се дел од оваа
глава пет. Тука на база на реални транспортни врски и релации помеќи секоја
општина како дел од регионот ќе бидат оформени одредени мрежи на УКО кои
се од непроценливо транспортно толкување вградено во ЛМУКО. Вака
дефинирана транспортната комунална и логистичка потреба во наредните глави
ќе овозможи да бидат оформени модел и стратегија и ќе се прикажат
можностите за конкретна примена со предзнак логистички конкретно ЛМУКО.
Дефинирањето на врските и релациите, и оформувањето на
функционални и издржани транспортни мрежи ќе придонесе за едно јасно
дефинирање на работиите за УКО во РМ. Логистиката тука со своите концепти
и пристапи дополнително ќе даде придонес за успех во целокупниот процес на
УКО. Логистичките методи на расудување и толкување на работите за УКО ќе
овозможат новот ЛМУКО да биде солидна база на релевантни толкувања на ова
поле кои ќе бидат валидни и верификувани за стратегиски поглед и
имплементација на оправдани новини на ова поле.
На наредната слика број 5.1. ќе биде даден и костурот на новиот ЛМУКО
каде ќе биде дадена државотворниот момент на разгледување со избор на
посакувана државотворна целина (МОРА ДА БИДЕ НА СТАРТ ИЗБРАНА
ДРЖАВА). Конкретно за ова истражување ќе биде користена државотнорната
целина РМ. На сликата број 5.2. ќе биде претставена можноста за регионален
пристап на појавата на УКО за РМ (ПОСЛЕ ИЗБОР НА ДРЖАВА СЕ ОТВОРА
ПРОЗОРЕЦ ВО КОЈ СЕ ДЕФИНИРААТ БРОЈОТ НА РЕГИОНИ ВО ТАА
ДРЖАВА). Додека на слика 5.3. ќе биде претставена можноста УКО да биде
соодветно разгледуван за секоја општина (ПО ПРЕТХОДНО ПОЗНАТА
РЕГИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СЕ ЗАПИШУВААТ СИТЕ ОПШТИНИ ДЕЛ
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ОД РЕГИОНОТ). После оваа постапка се одредуваат сите посакувани мерки и
правила кои се дел од глава шест на ова истражување.
Тука мора да се потенцира дека ЛМУКО може да биде солидна
алатка како модел за било која државотворна целина со претходно
посакувана и запишана држава, јасно дефинирање на регионалната нејзина
поделба и прецизно потенцирање на секоја општина во тој оформен
државотворен регион. Ова претставуваше и стартна научна основа пред
започнивањето на оформување, моделирање и програмски изглед на
ЛМУКО како научна логистичка алатка за квалитетно транспортно и
логистичко комунално УКО.
Избор на државотворна целина ДРЖАВА како операција од ЛМУКО

Слика број 5.1. Операции со ДРЖАВИ – прозорец од ЛМУКО

Изработена од кандидатот на докторската дисертација, конкретен производ од ЛМУКО
Избор на прецизно дефиниран РЕГИОН како операција од ЛМУКО

Слика број 5.2. Операции со РЕГИОНИ – прозорец од ЛМУКО

Изработена од кандидатот на докторската дисертација, конкретен производ од ЛМУКО
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Слика број 5.3. Операции со ОПШТИНИ – прозорец од ЛМУКО

Изработена од кандидатот на докторската дисертација, конкретен производ од ЛМУКО

Научниот пристап кога станува збор за УКО и неговиот логистички
поглед на дефинирање на врските и релациите за регионите во РМ ќе биде
претставен најмногу на база на официјални податоци. Официјалноста
податоците за регионите во РМ ќе биде строго по законски пат. Како
најрелевантен извор кој ќе се користи за секоја регионална поврзаност и
поставеност ќе биде институцијата ДЗСРМ 1, Владата, Министерствата во нејзин
состав, потоа како релевантни податоци ќе бидат сите осум плански региони
кои во подолниот дел од оваа глава пет ќе бидат соодветно цитирани, исто така
не од помала важност ќе бидат и официјалните сајтови на секоја општина кои се
исто така соодветно цитирани во оваа глава пет, како и постојните сајтови на
претпријатијата кои се занимаваат со оваа работа. Трудовите кои ќе бидат
потенцирани во оваа глава а се дело од авторот на ова истражување исто така ќе
бидат соодветно цитирани, додека споредбените трудови и публикации од оваа
појава но и логистиката во функција на квалитетна идентификација ќе бидат
составен дел од оваа глава пет. Ова јасно треба да направи чекор напред во едно
поинакво гледање на УКО а тоа е логистичкото гледање на работите во секоја
смисла на ова поле. Во овај пасос со една јасна констатација може да се заклучи
дека појавата регионизација ќе биде разгледана на база на официјални податоци
во рамки на закон, со користење на стручна литература за региони но и
логистички пристап на целокупната појава прилагодена за УКО со јасно и
прецизно дефинирање на секоја релација која е од интерес за функционалност
на ЛМУКО. Темелењето на секое заклучно согледување на работите поврзани
со УКО кога се има предвид дека системскиот пристап ќе добие изглед како
модел конкретно ЛМУКО мора да се темели на низа на пристапи. За ова
истражување ќе бидат разгледани уникатни пристапи од класика, хеуристика но
и јасни и недвосмислени научни пристапи кои ги нуди научната дисциплина
1

http:// www.stat.gov.mk
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сообраќајни транспортни мрежи 2 преку конкретни прумери за наведените
логистички приоди. Тука исто така од непроценливо значење ќе бидат и
публикуваните предавања на Н. Крстаноски (2008) за потребите на студиите за
транспортно инженерство – втор циклус на студии на Техникчкиот факултет од
Битола 3 како и публикуваните предавања за прибирање и анализа на податоците
од истиот автор (2004) 4. Ова разгледано вака треба да овозможи имлементација
на посакуваниот ЛМУКО на секое населено место (село/град) во ова
истражување потенцирано како комунална логистика на опслуга. Ова се што е
потенцирано е дел од наредните седум поднаслови на оваа глава но и во
уникатните поднаслови кои се темел на логистичката транспортна комунална
логистика. Ова се оформено на еден уникатен и за прв пат создаден сликовит
приказ за РМ за состојбата на транспорт на КО на регионално ниво. Тука од
непроценливо значење се публикациите кои овозможуваат примена на
моделирање преку примена на повеќекритериумски анализи, влијанија и одлуки
од авторот M. Čičak (2003) 5, како и од авторите I. Nikolić, и S. Borović (1996) 6
кои на база на конкретни примери прават јасен и прифатлив приказ на оваа
научна дисциплина. Овие два дела слободно може да се каже дека се еден вид
на бестселер на ова поле. Но за потребите на оваа глава се користи и
публикацијата од авторот S. Vukanović (1997) 7 и авторite J. Jović и I. Ivanović
(2011) 8 но и литературата која се користи на просторите на РМ од авторот Н.
Крстаноски (2008) 9. Овие публикации се основа над која се создаваше новиот
ЛМУКО како модел. Овие публикации се сретнуваат и во наредните две глави
од ова истражување. Во оваа глава ќе бидат прикажани и табеларните
толкувања на излезните елементи кои се дел од ЛМУКО но и посакувани и
оправдани елементи од новата ЛСУКО.
Оваа глава пет во својот опфат ќе ги има следните наслови.
• Прво ќе бидат претставени потребата и неопходноста од системско
изучување на логистичкиот приод во решенијата на УКО.
• Потоа ќе бидат претставени и главните мотиви за логистички приод на УКО.
• Тука ќе биде објаснета и методологијата за формирање на мрежа наУКО,
како тоа се решава класично и кои се најчестите начини на доаѓање до
посакувано решение конкретни и во РМ.
• Транспортните мрежи во функција за квалитетно УКО и од ова како научна
дисциплина ќе бидат реалните и функционални толкувања како неизоставен
и уникатен дел од ЛМУКО.
• Глобализацијата како неодминлива појава и за УКО со нејзините уникани
влијанија.
M. Kalić., Praktikum iz transportnih mreža, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 2004, Beograd, 2004
Н. Крстановски, „Транспортни мрежи“, Студиска програма за Сообраќајно транспортно инженерство –
врор циклус на студии, Технички факултет-Битола, Битола, 2008.
4
Н. Крстановски, „Прибирање и анализа на транспортните податоци“, предавања на постдипломски
научни студии, Технички факултет-Битола, Битола, 2004.
5
M. Čičak., „Modeliranje u železničkom saobraćaju”, Univerzitet u Beogaradu, Saobračajni fakultet, Beograd,
Beograd, 2003
6
I. Nikolić ., S. Borović., „Višekriteriumska optimizacija – metode, primena u logistici, softver “, Beograd, 1996
7
S. Vukanović., Saobraćajne mreže I, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 1997, Beograd, 2004
8
J. Jović., I. Ivanović., Zbirka zadataka iz planiranja saobraćaja, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet,
2011, Beograd, 2011
9
Н. Крстановски, „Вреднување на влијанијата од сообраќајот врз животната средина“, предавања на
постдипломски научни студии, Технички факултет-Битола, Битола, 2008.
2
3
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Потоа како посебен наслов ќе бидат идентификувани и главните влијанија
на ЛМУКО врз ЛСУКО.
• И на крај од оваа глава ќе бидат претставени можностите за имлементација
на националните планови за стратегиско УКО на ниво на региони
(град/село) како регионални центри на опслуга со комунална логистика.
Вака дефинирана глава пет ќе биде резимирана и јасно ќе биде
потенцирана улогата на оваа глава пет во дефинирањето на сите толкувања за
премин кон повисоко подобрено сценарио како дел од ЛМУКО. Транспортните
мрежи ќе бидат во фунција на поглед и приод кој логистиката ќе ја постават во
функција на имплементација на подобрен квалитет на ниво на региони. Со еден
збор оваа глава ќе претставува столб околу кој ќе се темелат идните
подобрувања и предлози за квалитетно и оправдано УКО со помош на ЛМУКО
како уникатно истражување од оваа докторска дисертација. Од овај момент
јасно и прецизно ќе бидат поставени основните столбови на оформување и
процена на можностите на новите ЛМУКО и ЛСУКО. Тука од непроценливо
значење беа делата со кои се може да се споредува оваа докторска дисертација,
а тоа се принципите на логистичкото обликување 10, моделирањето на
логистички модел за квалитена логистичка услуга 11, лоцирањето на
транспортните објекти во една мрежа 12, и логистичкиот модел 13, и можноста за
подобрена состојба 14. Овие дела како и делата кои се дел од користена
литература овозможија солидна база за почеток на овај нов уникатет и за прв
пат оформен и моделиран ЛМУКО во РМ но и воопто нов за овие простори на
истражување. Со тоа овај нов ЛМУКО создаден на база на транспортната
логистичка и комунална логика за квалитет на УКО треба да претставува
солидна развојна база на ова поле.
За реализација на ЛМУКО потребни се реални податоци на кои треба да
се темелат сите идни толкувања, но и посакувани подобрувања. Затоа оваа глава
ќе биде столб на потребните трнспортни податоци за УКО со регионален поглед
на целокупниот УКО систем. Тука ќе има и ПРИЛОГ ВО КОЈ ЌЕ БИДЕ
ПОТЕНЦИРАНА СЕКОЈА ОПШТИНА ВО РМ СО НАПОМЕНА НА
КАРАКТЕРИСТИКИТЕ КОИ СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА УКО КАКО
ЛОГИСТИЧКИ СИСТЕМ (конкретно прилог 5.1.). Овај прилог заедно со
претходните е стоб над кој треба да се развива можноста за подобри и
поквалитетни идни верзии на овај ЛМУКО претставен во ова истражување.
•

S. Lazić., „Prilog optimalnom oblikovanju distibucionih kanala na logističkim principima”, Doktorska
disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2006, Novi Sad, 2006
11
M. Kilibarda., „Modeliranje performansi kvaliteta logističke usluge”,Saobraćajni fakultet, Univerzitet u
Beogradu, Doktorska disertacija, Beograd, 2005
12
М. Шелмиђ, „Лоцирање објеката на транспортним мрежама применом метода рачунарске
интелигенције”, Докторска дисертација, Универзитет у Београду, Саобрађајни факултет, Београд, 2011
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ПОТРЕБА И НЕОПХОДНОСТ ОД СИСТЕМСКО ИЗУЧУВАЊЕ
ЛОГИСТИЧКИ ПРИОД ВО РЕШЕНИЈАТА НА УПРАВУВАЊЕ
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

НА
СО

Потреба претставува желба за подобрена услуга како конечен производ
на системот. Поимот потреба може да се дефинира како недостаток од нешто
кое се мисли дека е неопходно и корисно. Пошироко гледано потребата
претставува некоја внатрешна тензија или одредено незадоволство кое треба да
се ублажи или отстрани. Кога е во прашање логистиката може да се зборува за
широк спектар на социјални, економски, политички и лични потреби. Тоа се
потреби за конкретни материјални и нематериајлни услуги кои во одредено
време мора да се најдат на одредено место но со постоење на оптимална
функционалност. Со ова може да се констатира дека логистичките приоди само
така би биле неопходност и предуслов за функционирање на секој систем.
Кога ќе се разгледува одреден систем потребата како поим опфаќа
повеќе фази кои треба да се разгледуваат фазно. Тие фази се:
• Фаза 1: во која ќе се согледаат сите информации кои стојат на располагање
– тука ќе се земаат во предвид сите специфики кои ја пратат секоја општина
во РМ,
• Фаза 2: во која како приоритет ќе се постави мотивот кој сака да се постигне
со јасно одредување на проблемот и целите – тука ќе се постави јасна цел
која треба да овозможи квалитетни влезни податоци за новиот ЛМУКО,
• Фаза 3: во која ќе се разгледуваат сите однесувањата на системот во
различни состојби со опфат на сите специфики кои се дел од опкружувањето
– тука ќе се земаат во предвид голем број на оценки кои потоа така
оформени ќе треба да се применат на реална основа,
• Фаза 4: во која треба да се дефинира методот како ќе се реализира одредена
желба – тука ќе се овозможи примена на сите математички, информатички,
но пред се логистички алатки поткрепени со наведените научни методи и
можности кои ги нуди науката како филозофија на размисла,
• Фаза 5: во која треба да се направи имплементација на конкретната желба,
и на крај – тука ќе се овозможи се што е претходно потенцирано да биде
применливо и во законски рамки, и
• Фаза 6: каде одредената желба ќе добие валидност која претходно јасно ќе
биде верифицирана на една реална основа – тука ќе биде поставена и
можноста за подобрување на овај ЛМУКО со квалитетни идни препораки за
подобар и поквалитетен живот за секој човек во РМ.
Тргнувајќи од вака поставената состојба кога станува збор за УКО
потребата би се темелела на потребни информации во конкретниот случај
информации за државата, за секој регион како дел од државата и за секоја
општина како дел од регионот и од државата. Тоа би било како фаза еден која е
дел каде за секоја општина се дава одредена слика со секое населено место во
нејзин состав. Ова понатаму кон фаза два би значело мотив за одредување на
проблемите и целите претставени во повторно за секоја општина со тоа што се
дава одредена точна бројка на населените места, бројот на населението,
површината, густината, домаќинствата, становите и карактерот на општината
(градска или рурална) кои ќе треба да бидат цел на квалитетна разрешница на
појавата УКО. Од ова трета фаза би биле различните опкружувања кои ја следат
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оваа појава од почеток до крај претставена преку алгоритамски пристап во
насловот 4.4. заедно со сите негови поднаслови каде се дефинираат мрежните
врски кои го следат УКО од почеток до крај. Ова во фазата 4 ќе биде
дефинирано со нов модел кој е дел од глава 6 наслов 6.1. комплетно објаснет за
секој негов чекор. И на крај во фаза 5 и фаза 6 кои се дел од глава 7 се дава една
потврда за потребата од овај модел со назив ЛМУКО.
Ова вака дефинирано дава една јасна слика за потребата оваа појава да се
разгледува од еден поинаков логистички приод кога станува збор за УКО.
Оправданоста пак од ваквиот начин на размисла е поткрепен и во поставената
хипотеза на истражување, но и податоците кои беа стартна основа на првата
глава надоплнети со големиот број на податоци и нивната динамичност која е
различна на различни места но и со различни потреби зависни од времето. Ова
овозможува дополнителна оправданост која во целост ќе биде надополнета со
постигнување на поквалитетна функционалност на УКО во секоја негова фаза.
Тука на еден јасен и недвосмислен начин ќе треба да произлезат
посакувани шест уникатни сценарија кои се ќе бидат дел од ЛМУКО како
уникатни негови толкувања. Тоа би било по следниот редослед: со многу мало
влијание, со мало влијание, со средно влијание, со средно големо влијание, со
големо влијание и со многу големо влијание. Вака дефинираните шест
сценарија како излезни елементи на ЛМУКО треба да нудат неопходност за
подобрување на целокупниот логистички процес на УКО. Процесот на
одредени логистички барања започнува во онај момент кога за одредена
потреба свесноста претставува неминовност. Тој момент претставува
можност за реална логистичка оценка на постоење вистинска логистичка
потреба од системот. Новата логистичка потреба со која е соочен одреден
логистички систем подразбира и примена на одредени логистички начини со
кои јасно и прецизно ќе се постават основните логистички постапки за промена.
Од аспект на временска димензија препознавањето и воочувањето на
одредените логистички потреби опфаќа разгледување на вообичаените рутински
потреби (за кои е потребна брза реакција), итните или ургентни потреби (за
кои е потребно неопходно дејствување, или моментално), и плански потреби
(за кои е потребно планирање односно процес на систематично
дејствување). Ова го нуди ЛМУКО со тоа што јасно и недвосмислено ќе ја
претстави состојбата за секоја општина во РМ и јасно и недвосмислено ќе
потенцира што, каде и како треба да се превземи за подобрена состојба.
Нормално се ова од призмата на тоа колку треба да се вложи за да се постигне
посакуваната состојба и дали вреди економски да се вложува за подобрување
или оформување нова стратегија за УКО (ЛСУКО).
Неопходноста од системско проучување на работите не секогаш е исто
кога станува збор за теоретска замисла и практична состојба. Кога станува збор
за теоретска замисла опфатот на дејствија се одвива по некој строго одредени
фази, чекори и правила, но кога станува збор за практична состојба реалните
барања на системот може да бидат од најразлична природа и за нивно решавање
неопходно е опфат на микс од сите тие дејствија. Затоа јасно и недвосмислено
може да се констатира дека логистички миксот кој се применува во реалноста за
задоволување на бараните логистички потреби во целост може да доведе до
одредена уникатност за одреден логистички систем. Таа уникатност кога
станува збор за УКО е надополнета со одредени уникатни особини за секое
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подрачје каде се применува. Таа уникатност со себе носи најразлични системски
погледи на појавата УКО. Кога станува збор за РМ тоа ќе биде разгледано со
уникатноста на секој регион пооделно но и уникатноста на секоја општина како
дел од регионот. Неопходноста од аспект на УКО за планските региони во РМ
би била следна. Таа неоходност би ги опфатила сите региони во РМ со
потенцирање на реалната слика за секоја општина.
Општи карактеристики за градските и руралните Општини во
Скопскиот, Вардарскиот, Источниот, Југоисточниот, Североисточниот,
Пелагонискиот, Југозападниот и Полошкиот регион
се дадени со
официјалните сајтови за секој плански регион како и опфат кој содржи
податоци за секоја општина и нејзината поставеност за УКО. Дадени се
податоци карактерот на Општината, дали во нејзин состав има и населени
места кои се од рурален карактер. Дали освен домаќинствата има и колкав е
бројот на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели
како и мали бизниси. Дали има образовни институции од високото, средното и
основното образование, културни и спортски објекти. Се дава една слика и за
здравствените установи, домови, аптеки и слично. Која општина со каква
сообраќајна инфраструктура располага и дали постојано се надоградува кон
потребите на граѓаните од општината, градот и државата. Интересот за
собирање на КО дали постои во цела Општина и со каков поглед е секоја
општина кон оваа појава. Дали има УКО, кој го извршува и како. Дали се
располага со депонија под чија надлежност е и дали општината користи услуга
на регионална депонија.
Пристапот за собирање на податоците за секоја општина во РМ поточно
за секое од 1767 те населени места претставени во прилог од глава четири за
осврт на планските региони беше официјалниот ДЗСРМ, Владата на РМ,
МЗЖСПП, и МЛС. Додека за ПРИЛОГ 5.1. како дел од овај наслов податоците
беа од официјалните општински сајтови на 84 општини (тука при прибирањето
на податоците се користеа и официјалните сајтови на општините кои после 2013
година се дел од еден општински центар со седиште во Општина Кичево), и
постоечките официјални сајтови на организирани претпријатија кои се
занимаваат со организирано УКО. Нивната бројка е 6 официјални сајтови и 1
официјален сајт на комунална хигиена како организирано претпријатие за град
Скопје (за останатите функционални претпријатија во моментот на прибирање
на податоци за потребите на ова истражување немаше официјални сајтови).
Со потенцирање на овај прилог секој иден модел би бил солидна база
како стартна и посакувана основа. Ова доколку се оди кон потреба од создавање
на модел за друга државотворна целина мора да биде состојба која вака
студиозно треба да се примени и потоа да се пристапи кон примена на овај
ЛМУКО. Ова мора да се потенцира бидејчи за создавање и формирање на овај
уникатен модел во моментот на ИДЕЈА беа собрани и јасно прецизирани сите
потребни податоци за процесот УКО како системска појава за РМ. Тука беа
потенцирани и соте параматри, показатели кои треба да понудат еден поинаков
излез а тоа е логистички посакуван излез со квалитет кој нуди оптималност и
посакувана перфекција. Ова вака студиозно разгледувано треба да понуди и
можност за стратегиско идно гледање на работите поврзано со УКО и законски
но и технолсочки технички изводливи со акцент на транспортниот момент кој е
најзначаен за повисок економски и еколошки бенифит за секој жител.
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МОТИВАЦИЈА
ЗА
ЛОГИСТИЧКИ
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

ПРИОД

НА

УПРАВУВАЊЕ

СО

Мотивацијата како методологија најчесто се применува кога се во
прашање одредени цели. Пред да се пристапи кон реализација на одредени
постапки, правила и желби мотивот е онај елемент на кој ќе се тежнее во идните
насоки. Тоа претставува момент кога свесноста претставува неизоставен дел за
одлука при превземање на оправдана акција во одреден систем. Може да се
констатира дека мотивот претставува производ од минатото, потреба за
сегашноста но и индикатор за идните промени. Интензитетот на мотивацијата
секогаш е директно зависен од различни екстерни и интерни поставености на
системот. Но мотивот е и постапка за дефинирање на одредени барања,
прецизирање на бараниот степен на прецизност како и карактерот на тие
барања, секако низ различни фази на дејствувања. Мотивот како постапка е и
можност за барање на соодветни решенија со перцепција на одредени ставови и
примена на одредени организациски и психолошки фактори кои се од
непроценливо значење за функционалност на системот. Денес мотивот како
мотив не значи ништо ако не добие на публицитет, затоа како надополнување на
целокупниот процес во состав на мотивот ќе треба да се применуваат и
различни маркетинг активности. Само така мотивот би бил комплетна
логистика на целокупниот систем, а пристапот би имал поголема
систематичност.
Мотивот секогаш како мотив треба да се знае дека нуди можност за
примена на различни варијанти и затоа тој е комплексен за да биде како
поставена цел. Тука настапува науката со јасно и прецизно дефинирање на
постапки и можни алтернативи за да се постигне одреден оптимален изглед на
целокупниот систем. Но слободно може да се каже дека и дека прецизирањето
на целите кои како дел од модел ќе бидат системски активности мора да се
претходно издиференцирани за да не се добие некаков непосакуван ефект. Од
ова може да се констатира дека главниот мотив за еден системски приод од
логистички аспект на појавата УКО е оформување на одреден модел кој би бил
основна техничка алатка на која би се темелеле одредени стратегиски одлуки.
Конкретен модел производ на ова истражување ќе биде ЛМУКО кој ќе
овозможи многу олеснувања кога станува збор за УКО. Реалната основа на која
ЛМУКО се темели дава една поголема тежина која овозможува функционалност
на моделот. Неистражената ваква појава од која производ би бил новиот
ЛМУКО кој за ова истражување претставува дополнителна мотивација. И на
крај императив или мотив инспиратор е подобриот и поквалитетен живот на
секој човек во РМ како придонес од ЛМУКО.
Основата над која се темелат сите излезни елементи на ЛМУКО е
регионалниот пристап. Затоа во тој стил на реалност ќе се продолжи и при
носењето на идните заклучоци. Кога станува збор за РМ таа реалност како што е
претходно напоменато се темели на закон за дефинирање на осумте плански
региони кој е цитиран во глава четири. За потребите на ова истражување како
мотив беа техничките функционалности на планските региони кои се дел од
подолните сликовити прикази. На следните слики дадена е гравитацијата на
сите општински центри како дел од планските региони во РМ.
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Скопски плански регион (со 17 општини), каде јасно може да се види
дека сите општини од овај плански регион гравитираат кон градот. Тука се
одвиваат сите активности. Ова е случај скоро со сите главни градови во светот
со мали незначителни исклучоци. Ова е исто случај и за гравитирањето со УКО.
Тоа е претставено на наредната слика број 5.4.А со потенцирана напомена на
претходните општински центри кои за УКО имаат веќе постоечка
функционалност (и затоа се земаат како показател). Додека на слика број 5.4.
АА е даден само градот Скопје како посебна целина составена од 10 општини.
Вардарски плански регион (со 9 општини) каде јасно може да се види
дека од овај плански регион гравитацијата е кон четири поголеми градски
општини, првата гравитација е кон општина Велес воедно таа е и со најголем
број на жители, втората и третата гравитација е кон градските општини
Кавадарци и Неготино со скоро ист број на жители, додека најмалата и четврта
гравитација по број на жители е кон општина Свети Николе. Ова е случај за
гравитирањето со УКО. Тоа е претставено на наредната слика број 5.5. со
потенцирана напомена на претходните општински центри кои за УКО имаат
веќе постоечка функционалност (и затоа се земаат како показател).
Источен плански регион (со 11 општини) каде јасно може да се види
дека од овај плански регион гравитацијата е кон две поголеми градски општини,
првата гравитација е кон општина Штип воедно таа е и со најголем број на
жители, втората општина Кочани. Тука во овај плански регион има една
специфика на посебност на секоја градска општина како одделна целина, и затоа
општините Пробиштип, Македонска Каменица, Виница, Делчево, Пехчево и
Берово гравитацијата ја прават само во своите граници. Ова е така затоа што
овие општини имаат градски карактеристики подолг временски период во РМ.
Воедно овај плански регион е со најголем број на градски општини во РМ. Ова е
случај за гравитирањето со УКО. Тоа е претставено на наредната слика број 5.6.
со потенцирана напомена на претходните општински центри кои за УКО имаат
веќе постоечка функционалност (и затоа се земаат како показател).
Југоисточен плански регион (со 10 општини) каде јасно може да се
види дека од овај плански регион гравитацијата е кон две поголеми градски
општини, првата гравитација е кон општина Струмица воедно таа е и со
најголем број на жители, втората општина Радовиш. Тука во овај плански
регион има една иста специфика на посебност на секоја градска општина како
одделна целина, и затоа општините Гевгелија, Валандово, Богданци, и Дојран
(кој е и туристички центар на овај плански регион, и УКО во летен период се
третира со посебен режим) гравитацијата ја прават само во своите граници. Ова
е така затоа што овие општини имаат градски карактеристики подолг временски
период во РМ. Ова е случај за гравитирањето со УКО. Тоа е претставено на
наредната слика број 5.7. со потенцирана напомена на претходните општински
центри кои за УКО имаат веќе постоечка функционалност (и затоа се земаат
како показател).
Североисточен плански регион (со 6 општини) каде јасно може да се
види дека од овај плански регион гравитацијата е кон две поголеми градски
општини, првата гравитација е кон општина Куманово воедно таа е и со
најголем број на жители во РМ, втората општина Крива Паланка. Тука во овај
плански регион има и општина Кратово како градска општина која
гравитацијата ја прави само во своите граници. Ова е случај за гравитирањето со
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УКО. Тоа е претставено на наредната слика број 5.8. со потенцирана напомена
на претходните општински центри кои за УКО имаат веќе постоечка
функционалност (и затоа се земаат како показател).
Пелагониски плански регион (со 9 општини) каде јасно може да се
види дека од овај плански регион гравитацијата е кон две поголеми градски
општини, првата гравитација е кон општина Битола воедно таа е и со најголем
број на жители, втората е општина Прилеп. Тука во овај плански регион има
една специфика на посебност на секоја градска општина како одделна целина, и
затоа општината Ресен гравитацијата ја прави само во своите граници со тоа
што во летниот период го организира УКО и во туристичките населби на
Преспанското Езеро. Но тука во овај плански регион има и една специфика на
гравитација на градски општини кон градски општини, тоа е случај со општина
Демир Хисар која гравитира кон Битола, а општина Крушево гравитира кон
општина Прилеп. Ова е така затоа што овие општини имаат градски
карактеристики подолг временски период во РМ но порано биле под некаква
администрација на наведените општини кон кој гравитираат. Ова е случај за
гравитирањето со УКО. Територијално најголема општина за гравитација во
РМ е општина Прилеп. Тука се наоѓаат и најслабо населените рурални општини
во РМ изразено во процент. Тоа е претставено на наредната слика број 5.9. со
потенцирана напомена на претходните општински центри кои за УКО имаат
веќе постоечка функционалност (и затоа се земаат како показател).
Југозападен плански регион (со 13 општини) каде јасно може да се
види дека од овај плански регион гравитацијата е кон пет поголеми градски
општини, првата гравитација е кон општина Струга воедно таа е и со најголем
број на жители и претставува и втор туристички центар во РМ, втората општина
со најголема гравитација е општина Охрид кој е главен туристички центар на
РМ и град заштитен од УНЕСКО. Во овај плански регион како специфика е тоа
што главниот градски општински центар на регионот е на второ место по број
на жители после општина Струга. Трета општина по големина на гравитација
која не заостанува зад првите две во овај плански регион е општина Кичево која
после 2013 година е и општина со гравитација во сопствените граници од
причина што руралните општини после оваа година административно не
постојат. Тоа е претставено на сликата број 5.10. А Четврта по број на жители е
општина Дебар, петта и најмала по гравитација општина е општина Македонски
Брод. Ова е случај за гравитирањето со УКО. Тоа е претставено на наредната
слика број 5.10. АА со потенцирана напомена на претходните општински
центри кои за УКО имаат веќе постоечка функционалност (и затоа се земаат
како показател).
Полошки плански регион (со 9 општини) каде јасно може да се види
дека од овај плански регион гравитацијата е кон две поголеми градски општини,
првата гравитација е кон општина Тетово воедно таа е и со најголем број на
жители, втората општина Гостивар. Тука во овај плански регион има една иста
специфика Маврово и Ростуша каде се наоѓа националниот парк Маврово
гравитира кон општина која е дел од друг плански регион а тоа е општина Дебар
која е дел од југозападниот плански регион. Ова е така затоа што овие општини
имаат градски карактеристики подолг временски период во РМ. Ова е случај за
гравитирањето со УКО. Тоа е претставено на наредната слика број 5.11. со
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потенцирана напомена на претходните општински центри кои за УКО имаат
веќе постоечка функционалност (и затоа се земаат како показател).
А: Изглед на скопски плански регион со
гравитација на сите општини кон градот
Скопје

АА:Изглед на градот Скопје како посебна
целина

Слика број 5. 4. – Изглед на скопски плански регион со гравитација на сите општини
кон градот Скопје, и изглед на градот Скопје како посебна целина
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

Б: Изглед на вардарски плански регион со гравитација на општините кон општина Велес,
кон општина Свети Николе, кон општина Кавадарци и кон општина Неготино

Слика број 5. 5. – Изглед на вардарски плански регион со гравитација на општините
кон општина Велес, кон општина Свети Николе, кон општина Кавадарци и кон
општина Неготино
Изработено од кандидатот на докторската дисертација
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Изглед на источен плански регион со гравитација на општините кон општина Штип и
кон општина Кочани

Слика број 5. 6. – Изглед на источен плански регион со гравитација на општините кон
општина Штип и кон општина Кочани
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

Изглед на југоисточен плански регион со гравитација на општините кон општина
Струмица и кон општина Радовиш

Слика број 5. 7. – Изглед на југоисточен плански регион со гравитација на општините
кон општина Струмица и кон општина Радовиш
Изработено од кандидатот на докторската дисертација
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Изглед на североисточен регион со гравитација на општините кон општина Куманово и
кон општина Крива Паланка

Слика број 5. 8. – Изглед на североисточен регион со гравитација на општините кон
општина Куманово и кон општина Крива Паланка
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

Изглед на пелагониски плански регион со гравитација на општините кон општина Битола
и кон општина Прилеп

Слика број 5. 9. – Изглед на пелагониски плански регион со гравитација на општините
кон општина Битола и кон општина Прилеп
Изработено од кандидатот на докторската дисертација
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А: Изглед на југозападен плански регион со
гравитација на општините кон општина
Струга, кон општина Охрид, кон општина
Кичево, кон општина Македонски брод, и кон
општина Дебар

АА: Изглед на југозападен плански регион со

гравитација на општините кон општина
Струга, кон општина Охрид, кон општина
Македонски брод, и кон општина Дебар, тука
Кичево е со претходно гарвитационите
општини како целина

Слика број 5. 10. – Изглед на југозападен плански регион со гравитација на општините
кон општина Струга, кон општина Охрид, кон општина Кичево, кон општина
Македонски брод, и кон општина Дебар, и Кичево како целина после 2013 година
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

Изглед на полошки плански регион со гравитација на општините кон општина Тетово и
кон општина Гостивар, но и кон општина Дебар која е дел од друг регион

Слика број 5. 11. – Изглед на полошки плански регион со гравитација на општините
кон општина Тетово и кон општина Гостивар, но и кон општина Дебар која е дел од
друг регион
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

НАПОМЕНА: На сите наведени слики претставени се и поранешните
општински центри кои сега се во состав на друга општина и имаат заедничка
управа.

V -16-

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВРСКИ И РЕЛАЦИИ КОИ ГО
СЛЕДАТ УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Од сликовитите прикази за регионите може да се констатира дека
мотивот кој треба да го надополни ова истражување оди во насока на различни
услови за УКО на секој плански регион. Гравитирањето на помалите општини
од рурален карактер кон поголемите градски општински центри е највпечатлива
појава.
Тоа е така во Скопскиот плански регион каде сите општини кои се дел
од градот Скопје нормално и административно гравитираат кон град Скопје, но
и другите општини од планскиот регион гравитираат кон град Скопје (со тоа
овај регион е најголем по број на жители).
Вардарскиот плански регион има гравитација кон четири градски
општини.
Источниот плански регион кон две поголеми општини но има и
гравитација на општинските центри само во сопствените граници тоа се мали и
ефектни гравитации.
Истата состојба како кај источниот плански регион е и кај
југоисточниот плански регион.
Североисточниот плански регион има кон два поголеми градски
центри и една сопствена гравитација.
Пелагонискиот плански регион има истотака мешана гравитација.
Југозападниот плански регион има најмногу гравитации во РМ.
И полошкиот има гравитација на општина од рурален карактер кон друг
плански регион.
Оваа уникатност на планските региони е мотив за разрешување на УКО
како оптимална опција. Таа оптималност ЛМУКО ја нуди како излез каде може
да се разгледува секоја посакувана состојба без при тоа да се изложува
општинската администрација на сериозни трошоци. Тоа во иднина ќе нуди
издржани и секогаш ефектни и ефикасни решенија кои секогаш ќе се носат со
реалноста. Во подолниот тек на оваа глава пет претставени се методолошките
пристапи за формирање на мрежа и врски за УКО но и логистички пристапи кои
нудат конкретни сообраќајно транспортни логистички решенија за УКО во РМ
на регионално ниво. Ова надополнето со уникатни и прецизни транспортни
решенија за ЛМУКО значи оправданост за моделирање, програмирање но и
негово идно развивање и надоградување.

5.3.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

МРЕЖА

НА

УПРАВУВАЊЕ

СО

Идентифицирањето на секоја постапка има неколку фази.
Идентификацијата претставува можност за согледување и утврдување на
одредени реални состојби кои ќе овозможат формирање на одреден систем.
Секое идентификување се прави со конкретни анализи од минатото, за
сегашноста и во прилог на позитивна иднина. Ова е постапка која важи за секоја
работа. Тоа не е исклучок и кога станува збор за логистика и тоа во секоја фаза
и со примена на сите елементи и карактеристики кои се нејзин производ. Не
само што тоа не е исклучок туку и ова за логистиката е и основа на која ги
темели сите свои научни и практични дејствувања. Денес во ера на најразлични
барања, можности и желби каде разноликоста на методи со кои може да се
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достигне целта е огромна логистиката може и мора да биде одреден сепаратор
на најважните одлуки за одредено дејство. Сепарацијата на најважните
логистички елементи од широкиот спектар логистички можности е на база на
добро познавање на врските и релациите кои владеат во секојдневните односи.
Тие односи можат да бидат човечки, политички, културни, спортски,
организациски, наметнати, посакувани и што уште не, но едно е јасно секогаш
мора да бидат во одредена рамка. Кога јасно и прецизно ќе се применат сите
претходни логистички елементи наведени и сегментирани од глава еден, глава
два, глава три, глава четири од ова истражување јасно ќе се дојди до
посакуваната цел примена на логистиката со еден системски приод во
формирање моделирање и развој на уникатен и издржан ЛМУКО. Издржаноста
на тој посакуван ЛМУКО ќе биде потврдена со можноста моделот да биде
неизоставен елемент за донесување на стратегиски одлуки изразени преку
примена на ЛСУКО. Освен тоа дефинирањето на одредените логистички
перформанси, изводливост, применливост и аналитичност ќе бидат
дополнителна потврда за посакуваната претходно поставена теоретска цел на
истражувањето претставени во глава седум преку конкретни негови логистички
перформанси.
Методологијата која ќе се применува за офомување на одреден систем
треба да биде со една и единствена цел. Таа цел е да се даде комплетна слика на
системот од почетокот до крај со запазен редоследот на нејзините најважни
елементи, тие елементи се следни: образложение на посакуваната цел, проблем
и предмет кој ќе се разгледува и истражува, смисла и цел на која ќе се
разгледува и истражува, оценка на досегашните информации и состојби,
поставување на хипотетската рамка за одредената проблематика, примена на
научни методи потребни за решавање на одредената проблематика,
образложување и структурално поставување на сите постапки и фази кои го
пратат посакуваниот систем, и на крај очекувани резултати од разгледуваните и
анализирани истражување со потенцирање на оправданоста од примената на
методолошките постапки. (кога станува збор за вакво дело треба да се води
сметка и за очекуваниот придонес кон науката која е предмет на истражување).
Методологија претставува научна дисциплина по која се донесуваа
одредени заклучоци по јасно утврдени методи кои се значајни за одреден
систем. Методологијата со примена на одредени постапки и методи треба да
овозможи и елаборација на најважните факти за секој од наведените елементи
на системот. Ова најчесто се прави во одредени фази на донесување на одлука
со запазување на аналитички и компаративен метод како:
• 1 Чекор: ‒ индуктивен и дедуктивен метод на заклучување
• 2 Чекор: ‒ метод на класификација
• 3 Чекор: ‒ метод на апстракција, конретизација и генерализација
• 4 Чекор: ‒ метод на дескрипција
• 5 Чекор: ‒ метод за прибирање на потребни податоци за одреден систем
• 6 Чекор: ‒ методологија на моделирање на систем како одредена посакувана
целина
• 7 Чекор: ‒ употребата на серија математички, компјутерски и статистички
методологии и постапки за доаѓање до конкретно решение или избор на
оптимална алтернатива, и
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8 Чекор: ‒ системски пристап со применливост, валидност и верификација
на моделот, но и изводливоста (технолошка, ефикасна и продуктивна) и
имлементацијата како и соодветните (анализа на трошоци и добивки и
анализа на ефикасност) презентирани преку соодветна анализа.
Во овај наслов ќе бидат претставени два модели и толкувани за УКО со
целокупната сегашност. Тие два реални модели за УКО се претставени преку
класичниот метод и методот на хеуристички алгоритми како посебни целини во
подолните поднаслови од овај наслов.
Научниот пристап за овај наслов е ист како и во воведниот наслов. Во
овај дел методите ќе бидат наодополети со литерратура која има логистички
карактер. Некои од овие публикувани дела се публикуваните дела за логистички
стратегии Дукоски (2005) 15, управувањето со информациите во логистиката Z.C.
Božičkovič (2011) 16, како и конкретните публикувани дела наведени во глава два
и три од ова истражување. За да се даде поинаков поглед на истражувањето за
методите кои стојат на располагање беа консултирани и трудови кои своја
презентација имаа на одредени конференции. Како најзначани за овие методи
беа трудовите кои УКО го имаат во својот опфат како интегрална појава 17, но и
сите логистички бенифити од логистичкиот приспап 18, па се до анализа пред и
потоа 19, но и делата разгледувани на овај ранг на истражување како 20 и делото
кое за оваа проблематика е на едно високо истражувачко ниво на овие
простори 21. Воедно и кандидатот на ова истражување има и публикуван труд
каде овие методи се основа за стратегиски поглед на појавата УКО 22. Со ваков
поглед на работите и уникатни алгоритамски шеми и толкувања производ на ова
истражување се подолунаведените два поднаслови.
•

5.3.1.

Класичен метод на УКО

`Класичниот метод на УКО би се разгледал најсоодветно со
претставување на состојбата на разрешување во РМ и како е замислено таа
состојба да се разрешува. Најчесто овај метод е применлив во регионалното
истражување при одредување на регионалните претоварни станици и депонии
како фактор за класично УКО. Тој класичен модел би бил следен:
Прво би било: Создавање на систем за собирање на селектиран КО во РМ.

И. Дукоски., „Логистички стратегиии“, пишувани предавања на постдипломски научни студии,
Технички факултет-Битола, Битола, 2005
16
Z. C. Božičkovič, „Upravljanje informacijama u logistici”, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobračajni
fakultet - Doboj, Bosna i Hercegovina, Doboj, 2011
17
A. Erdeler., J. Morgetto., S. Knežic, „Integralni pristup upravljanju sustavom prikupljane komunalnog otpada”,
GRAÐEVINAR, UDK 628.443.002.3, 2007, 6 505-516
18
D. Bowersox, „The Strategic benefits of Logistics aliancess”, Harvard University, 2000
19
H. Min., G. Zhay., „Suplly chain modeling: Past, Present and Future”, Computers industior Engineering. 43
(2002) 231-249
20
S. Zečević., „Model optimizacije logističkih lanaca u uslovima funkcionisanja robno transportnih centara”,
Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 1995, Beograd, 1995
21
S. Lazić., „Prilog optimalnom oblikovanju distibucionih kanala na logističkim principima”, Doktorska
disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2006, Novi Sad, 2006
22
Dukoski, I., Krstanoski. N., Talevski, N., „Traffic-Transportation Strategy on Menagement with Communal
Waste with Aplication of Environmental, Economic and Logistic Solutions“, XX Međunarodni prometni simpozij,
Prometni sustav, Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Opatija, Hrvatska, 2013., ISSN 0351-1898 Vol.33 Nº 12 Str(79-83) Suvremeni promet, Zagreb, siječanj-travanj, 2013
15
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Второ би било: Оформување на главна цел, односно создавање на пет сегменти
на селективно собирање на КО во и тоа: селективно собирање на пластичен,
хартиен, стаклен, цврст (метален) и на непреработлив КО создаден во РМ
Од ова би произлегла и приоритетната цел која би била сите пет сегменти да
бидат функционално поврзани за да може да создадат еден функционален
систем НО секој сегмент да има своја целосна самостојност.
Трето би било: Собирањето на селектираниот КО во РМ би било на пет
сегменти за осумте плански региони (соодветно претставени во глава четири) и
тоа секој регион поединечно би изгледал на следниот начин: Скопски плански
регион кој би ги опфаќал 17 – те општини дел од планскиот регион, Вардарски
кој би ги опфаќал 9 – те општини дел од планскиот регион, Источен кој би ги
опфаќал 11 – те општини дел од планскиот регион, Југоисточен кој би ги
опфаќал 10 – те општини дел од планскиот регион, Североисточен кој би ги
опфаќал 6 – те општини дел од планскиот регион, Пелагониски кој би ги
опфаќал 9 – те општини дел од планскиот регион , Југозападен кој би ги
опфаќал 9 – те општини дел од планскиот регион, и Полошки кој би ги
опфаќал 9 – те општини дел од планскиот регион.
Собирањето на КО во РМ би се одвивал на следниот начин, тоа е
претставено на наредната табела број 5. 1. каде се дава пример за решавање на
УКО за секој плански регион како посебна целина – регионално решавање на
УКО денес со потенцирање на петте претходно споменати сегменти
Табела број 5.1. Начин на собирање на КО во РМ – пример за решавање на УКО за
секој плански регион како посебна целина
Регионално решение на УКО – КЛАСИЧЕН МЕТОД
1 сегмент: ЗА собирање на
Секој плански регион би имал по еден објект за
пластичниот КО создаден во РМ собирање на овај вид на КО (8 објекти)
2 сегмент: ЗА собирање на
ТУКА БИ ПОСТОЕЛЕ ЗА два региони би постоел
хартиениот КО создаден во РМ по еден заеднички објект (4 објекти (Во склоп на
заеднички објекти))
3 сегмент: ЗА собирање на
ТУКА БИ ПОСТОЕЛЕ ЗА два региони би постоел
стаклениот КО создаден во РМ по еден заеднички објект (4 објекти (Во склоп на
заеднички објекти))
4 сегмент: ЗА собирање на
Секој регион би имал по еден објект за собирање на
цврстиот (метален) КО создаден овај вид на КО (8 објекти)
во РМ
5 сегмент: ЗА собирање на
СЕКОЈ ПЛАНСКИ РЕГИОН би имал по повеќе
непреработливиот КО создаден регионални објекти за собирање на овај вид на КО
во РМ
(20-40 објекти за РМ). Тука потоа би постоеле (8
регионални депонии)
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

ФАЗА 1: Потреби за пластичниот КО: секој регион би имал по еден објект за
собирање на овај вид на КО 8 објекти. Тие објекти би биле со ист изглед. Во
наредниот текст се дава пример за решавање на УКО за секој плански регион
како посебна целина со решение за пластичниот КО за секој регион како
посебна целина.
ФАЗА 2 и ФАЗА 3:: Потреби за хартиениот и стаклениот КО. Секој два
региони би имале по еден заедники објект за собирање на хартиениот и
стаклениот КО 4 објекти. Тие објекти би биле со ист изглед. Во наредниот текст
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се дава пример за решавање на УКО за споени два плански региони како
посебна целина со решение за хартиениот и стаклениот КО за двата плански
региони како посебна целина.
ФАЗА 4: Потреби за цврстиот (метален) КО: Секој регион би имал по еден
објект за собирање на овај вид на КО 8 објекти. Тие објекти би биле со ист
изглед. Во наредниот текст се дава пример за решавање на УКО за секој
плански регион како посебна целина со решение за цврстиот КО за секој регион
како посебна целина.
ФАЗА 5: Потреби за непреработливиот КО: Секој регион би имал по еден
објект за собирање на овај вид на КО 8 објекти. Тие објекти би биле со ист
изглед. Но секој регион би имал по повеќе регионални објекти за собирање на
овај вид на КО 20-40 објекти за РМ Тоа би биле постоечките депонии за КО
дополнети со построги барања и физички заокружени.
Потребите за секое претпријатие се потреби за функционалност на секое
општинско претпријатие за УКО со потребни неподвижни средства, потребни
објекти од витален карактер, потребни подвижни објекти и потребни
работници во склоп на претпријатијата.
За тоа сите претходни фази како потреби се потребни неподвижни средства,
потребни објекти од витален карактер, потребни подвижни објекти и
потребни работници за функционирање на овие објекти.
Класичен метод е метод за кој постои одредена функционалност, овај
метод претставува реална состојба за која постојат реални измерители. Кога
станува збор за класичен модел најчесто станува збор за модел кој е во функција
или модел кој сака да се подобри. Ова јасно укажува на фактот дека овај модел е
реален, вистинит и со можност за мерливост на секоја негова постапка.
Позитините и негативните карактеристики кои го пратат овај вид на модели е
секогаш поткрепен со тоа дека некој постоечката состојба ја следел, анализирал,
носел одредени заклучоци, правел одредени модификации за подобро, правел
одредени промени по различна основа и слично. Овај метод со наведените фази
на функционалност е скоро секаде ист само со потенцирање на податокот на
бројот на региони. Од тој број зависи и шематстата поставеност за
функционирање по овај класичен метод. Овај метод е најблизок со еколошкиот
метод на собирање, транспорт и депонирање на КО и воопшто секоја
манипулација на УКО како систем.
Но како и во секоја работа што постои достигнување на максимум исто
така и секој модел доажа во фаза кога максимално ќе биде искористен и
реализиран. Затоа во овај момент се оди кон примена на понов и посовремен
модел каде со примена на позитивните карактеристики и отсранување на
негативните карактеристи ќе се пристапи во оформување на нов модел. Но не
секогаш е тоа случај, за одредени состојби не постои реален модел и тогаш тоа
не значи дека не треба да се превзема акција туку напротив. Примената на
претходно наведените фази треба да овозможат јасна и прецизно анализирана
цел, јасно и прецизно прифаќење на алатки за решавање и на крај креирање и
решавање на сосема нов модел. Тука нема да изостанат и бараните логистички
перформанси кои треба да го пратат новиот модел. Ова ќе биде претставено на
следните алгоритми.
Кога станува збор за примена на класичен метод тука во примена науката
зема место во низа на трудови. Некои кои беа во фокус на ова истражување и на
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кои се правени идните споредбени анализи беа трудовите за повратна логистика
како класичен поглед за УКО 23, жителите како функција за квалитетно УКО 24,
интегралниот пристап на УКО со примена на современ пристап на класиката за
УКО 25, како и низа на логистички трудови кои имаат општа примена. Три од
трудовите имаат значај за класична разрешница на УКО, за логистичките
центри 26, за алатките со кои се обезбедува логистичкиот посакуван квалитет 27, и
за УКО како специфичен и штетен КО 28. Од ова треба да произлезат сите идни
анализи каде класичниот метод за УКО има улога за постигнување посакуван
квалитет. Класичниот метод е основа на секоја стратегија денес во РМ или како
нејзина посакувана состојба. Но за подобра и поквалитетна УКО состојба мора
да се истражува и да се применуваат и нови решенија. Конкретно од ова
истражување нови логистички решенија изразени преку нов модел ЛМУКО и
нова стратегија ЛСУКО.
5.3.2.

Хеуристички алгоритми на УКО

Хеуристика претставува наука за методите во истражувањето на новите
сознанија и вештина за пронаоѓање на вистината, хеуристиката најчесто се
дефинира како пристап за изнаоѓање соодветен алгоритам што би го довел
одреден систем до точно и прецизно решение. Хеуристичките алгоритми за
разрешување на одредена појава се употребуваат секогаш кога постојат
одредени барања кои треба да ги наметне одреден систем. Хеуристиката
комбинирана со примена на можност кои се понуда на логистичката
научна мисла секогаш води кон прециирање на главните критериуми за
избор на квалитетна и издржана одлука. Рангирањето и одредувањето на
максималните и минималните елементи во насока на оптималност тука најдобро
можат да доведат до формирање на една јасна претстава во која насока треба да
се движи одреден систем. Тоа е случај со многу напредни системи. Ова
надополнето со примена на соодветен модел скоро секогаш претставува насока
за посакуван избор. Но ако тоа не е посакуваниот избор тогаш јасно и
недвосмислено може да се увидат сите недоследности и посакуваната цел да се
прецизира повторно и по еден реален начин да се оптимизира и од неа да се
извлечи максималната позитивност. Заради ова примената на хеуристиката е
значај без кој не може да се замисли ниту еден процес на моделирање, а
најмалку кога станува збор за моделирање на одредена системска појава.
Хеуристичкиот начин на алгоритамски логистичко разгледување на
работите за УКО би било по следниот алгоритамски облик. Тој алгоритамски
облик е даден на наредната табела број 5.2., каде јасно може да се види
размислувањето кое е применето за носење на логистичка одлука е на база за
23

D. W. Krumwiede, C. Sheu, „A model for reverse logistics entry by third-party providers”, Kansas State
University, Manhattan, USA, 2002
24
G. Vojković., „Stanovništvo kao element regionalizacije Srbije”, Originalni naučni rad: 22.10.2003.
25
A. Erdeler., J. Morgetto., S. Knežic, „Integralni pristup upravljanju sustavom prikupljane komunalnog otpada”,
GRAÐEVINAR, UDK 628.443.002.3, 2007, 6 505-516
26
A. Bašić., Ð. Stojanović., S. Nikoličić „The development of sustainable logistics centres”, The fourth
international conference „Toward a humane city”, Novi Sad, Srbija 24 and 25 Oktober, Oktober, 2011
27
B. Davidović, „Simulaciona tehnika kao alat za obezbeđenja kvaliteta u logistici ”, 32 Nacionalna konferencija o
kvalitetu, Kragujevac, Srbija, 2005
28
B. Davidović., M. Božović., A. Jovanović „Menaging the risk when transporting the hazardous materials
throught an inhabited area”, The fourth international conference „Toward a humane city”, Novi Sad, Srbija 24 and
25 Oktober, Oktober, 2011
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квалитетна функционалност на ЛМУКО како уникатно логистичко решение и
негова одржлива имлементациска одлука изразена како нова и оправдана
ЛСУКО.
Табела број 5.2. Начин на собирање на КО во РМ – пример за решавање на УКО за
секој плански регион како посебна целина со хеуристилчки начин на размисла за
создавање на ЛМУКО применет начин на логистичка одлука во ова истражување
Регионално решение на УКО – ХЕУРИСТИЧКИ АЛГОРИТАМ
ДЕФИНИРАЊЕ НА ПАРАМЕТРИ НА ЛМУКО ((логистички)
ФАЗА 1
аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и пристапи).
Логистичка оценка
ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛМУКО (населени места,
ФАЗА 2
население, КО, површина, густина, домаќинства и станови).
Логистичко влијание
ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗЛЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЛМУКО (излез
ФАЗА 3
на шест сценарија). Сценарио 1: Многу мало влијание,
Сценарио 2: Мало влијание, Сценарио 3: Средно влијание,
Сценарио 4: Средно големо влијание, Сценарио 5: Големо
влијание и Сценарио 6: Многу големо влијание
ПОСАКУВАНА
ЛМУКО да биде влез во оправдана и одржлива ЛСУКО
ФАЗА
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Од овај алгоритам може да се види како ќе се движи целокупното
моделирање на новот ЛМУКО. Ова надополнето со логистичките пристапи за
решавање на проблемите со УКО ќе бидат неизоставен дел на размисла за
носење на логистичка одлука која е дел од цела глава шест.
Овај поднаслов за ова истражување претставува иницијатор за
моделирање, функција и оформување на ЛМУКО. Затоа со еден збор може да се
каже дека се што претставува одлука, функција и реалност во ова истражување
се темели на верификувана, валидна и реална за опримена идна стратегија
конкретно за УКО како систем во ова истражување наречена ЛСУКО.
Хеуристичкиот приод за УКО ќе овозможи во ЛМУКО да се дефинираат
сценариото за многу мало влијание со сите негови попратни алтернативи како и
сценариото за мало влијание, сценариото за средно влијание, сценариото за
средно големо влијание, сценариото за големо влијание и сценариото за многу
големо влијание исто така со сите попратни алтернативи за квалитетна примена
во посакувана идна ЛСУКО.
Вака дефинираните влијанија како уникатни сценарија дел од ЛМУКО во
иднина ќе нудат реална проценка на сите посакувани логистички перформанси.
Тоа ќе биде дел од глава седум на ова истражување. Во насловот 5.4. дадени се
уникатни логистички приоди кои во целост се вклучени во овие уникатно
изработени сценариа. Нивната примена во наредните толкувања е скоро секаде
во опфат и скоро се се темели на овие неколку наведени пристапи како една од
најбитните алки на овај ЛМУКО но и на новата ЛСУКО.
Кога станува збор за примена на хеуристичките алгоритми како метод
тука во примена науката зема место во низа на трудови. Некои кои беа во фокус
на ова истражување и на кои се правени идните споредбени анализи беа
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трудовите за јасно и прецизно дефинирани подрачја на решавање на УКО 29,
палнирањето и контролата како функција за квалитетно УКО30, одредувањето на
логистичката стратегија на УКО со примена на современ пристап на
хеуристички поглед за УКО како структура 31, како и низа на логистички
трудови кои имаат општа примена. Три од трудовите имаат значај за посакувана
разрешница на УКО, за централните градски улици 32, за алатките со кои се
обезбедува логистичкиот посакуван квалитет на оптимални дистрибутивни
канали 33, и за УКО како специфичен КО разгледуван како хеуристичка зелена
логистика34. Од ова треба да произлезат сите идни анализи каде хеуристичките
алгоритми како метод за УКО да има улога за постигнување посакуван
квалитет. Тоа е дел и од оваа докторска дисертација. Од ова ЛМУКО би бил
конкретна алатка за приближување до саканата вистинска состојба за УКО но и
можност за предвидувања на што би било доколку се сака повисок квалитет на
УКО. Императив на ова истражување е секогаш точна и прецизна вистина за
УКО преку примена на новиот ЛМУКО кој би водел кон поинаква и
поквалитетна стратегија ЛСУКО различна од еколошката но во нејзина
бенифитна улога.
5.4.

ЛОГИСТИЧКИ ПРИСТАП ЗА РЕШАВАЊЕ
УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

НА

ПРОБЛЕМИТЕ

НА

Пристап претставува начин одредена појава да добие одреден посакуван
најчесто системски изглед, тука се одредуваат начините и методите кои
претставуваат основа за одредување оптималност на одреден модел.
Логистичкиот пристап е многу комлексна појава. Наведените принципи, фази и
чекори во погорниот дел се составен дел од одреден логистички пристап.
Самиот збор и поим за логистики пристап има голем број на дефиниции. Од
минатото овај поим еволуирал и до денес во својата филозофија има применето
голем број на научни постапки и методи. Поимот пристап треба да се
разгледува од различен број на гледишта, но едно е за сите исто, тоа е
одредување на збир на услуги за постигнување ефикасен и оптимален одржлив
систем. Најчесто кога пристапот се разгледува со еден поинаков логистички
поглед пристапот значи вистинска состојба да се реализира во вистинско
време, на вистинско место, во вистинска посакувана големина, да одговара на
вистинската реална состојба, да има вистински оригинален изглед и на крај
производот кој ќе биде производ на системскиот пристап да има вистинска цена
со која ќе се добие целосен изглед бараниот процес. Ова од логистички поглед
D. Savić, „Doprinos regionalnom planiranju upravljanja čvrstim komunalnim otpadom za regionu Sombor,
Apatin, Kula, Odžaci i Bač ”, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad, 2008
30
G. Ghiani., G. Laporte., R. Musmanno., „Introduction lo Logistics System Planning and Control”, Jonh Wiley &
Sons, 2004
31
G. Stock., N. Greis., J. Kassarda., „Logistics, strategy and structure: A conceptulal framework”, Arizona, USA,
2005
32
M. Krstić., I. Pilman., S. Tadić., „Logistika centalnih gradskih ulica”., I Međunarodna naučno- stručna
konferencija, Logistika 2010, U niverzitet u istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj, 18 i 19 Novembar
2010, Doboj, 2010
33
S. Lazić., „Prilog optimalnom oblikovanju distibucionih kanala na logističkim principima”, Doktorska
disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2006, Novi Sad, 2006
34
S. Nikolic, D. Lazic, „Zelena logistika”, Festival kvaliteta 2006, І Nacionalna konferencija o kvalitetu zivota,
Kraguevac, R. Srbija, 2006
29
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значи примена на одреден концепт кој во логистиката е наречен 7В. Освен овај
логистички пристап во употреба се и голем број на други пристапи кои во
основа за одлучување ја имаат логистиката како наука. Во ова истражување за
потребите на оваа материја се направи обид елементите и пристапите кои се
користат во транспортните сообраќајни мрежи да се применат на одредена
фактичка и реална состојба. Тоа е претставено во подолните четири наслови
каде се дадени четири пристапи од транспортни мрежи кои се надополнети со
еден конкретен подналов за заклучно согледување и конкретни решенија, а
логистичкиот пристап надоврзан на овие пристапи треба да овозможи јасно и
прецизно да се постават влезните елементи на ЛМУКО од транспортен
логистички производ кој како оформен, создаден и програмиран модел кој е дел
од глава шест на оваа докторска дисертација.
Стартот на овај логистички приод за потребите на ова истражување ќе
бидат дефинирани преку проблеми за одредување на трасите на сообраќајните
средства. Ова многу често се разгледува како проблем со кој треба да се
направи определување на трасата по која треба да се движат возилата
Конкретно возилата за собирање на КО. Воедно сите возила кои собираат КО
мора да посетат одреден број јазли на мрежата или да поминат одреден број
врски. Примери кои се слични со собирањето на КО се: собирање и носење на
пошта, чистење и миење на улиците, разнесување на весници, млеко, леб,
собирање на ученици за одење на училиште, разнесување на поштенски пакети,
разнесување на пошта со авион, распоред на авиони или автобуси на мрежа,
распоред на смени на работа на возачи итн.
Врз основа на ова потребно при дефинирањето на секој логистички
приод да се направи јасна класификација на проблемите на определување траса.
Конкретно треба да се прецизира:
• Време на услуга во одреден јазол или на одредена гранка со дефинирано
време на вршење услуга со однапред објавени (редови на возење).
• Услугата во поедини јазли мора да се даде во одредени временски интервали
(комбинирани проблеми на определување на траса и возен ред).
• Кои се главни по приоритет бази на сообраќајни средства на мрежа, и дали во
мрежата има само една база или има повеќе бази.
• Колкава е големина на возниот парк, дали таа е со едно или повеќе
сообраќаjни средства.
• Каков е видот на сообраќајните средства на мрежата, дали сите сообраќајни
средства се исти или постојат повеќе типови на сообраќајни средства.
• Каков е карактерот на барањето на услуга, дали е детерминистички или има
стохастички барања за услуга.
• На кои места најчесто се појавува барањето за услуга, дали се бара во јазлите
на мрежата, во гранките на мрежата или услуга се бара и на гранките и на
јазлите.
• Кој тип на транспортна мрежа е бараната мрежа, дали таа е насочена, не
насочена или мешана транспортна мрежа.
• Дали постојат одредени ограничувања на капацитетот на сообраќајното
средство, и дали тоа е на сите сообраќајни средства кои имаат ист ограничен
капацитет, и дали има разлики помеѓу возилата во поглед на ограничувањето
на капацитетот.
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• Која е максимална дозволена должина на траса, дали сите возила имаат иста
максимално дозволена должина на траса, или само поедини возила имаат
различни максимално дозволена должина на трасата, или воопшто нема
ограничувања на максимално дозволени должини на трасата.
• Од економска гледна страна кои се трошоците, дали се променливи или
фиксни.
• Кој операции кои се извршуваат собирање на КО, дистрибуција (транспорт) на
КО или собирање и дистрибуција (натовар и истовар на КО.
• Која е главанат функција на критериум за оптимизација со минимизирање на
трошоци, минимизирање на збирот на фискни и променливи трошоци, и
минимизирање на бројот на возила. И,
• Останати ограничувања (во зависност од конкретниот проблем на собирање и
транспорт на КО).
Постојат голем број на алгоритми за решавање на проблемот. Се
препознаваат два основни пристапи кои ќе бидат разгледани во конкретното
истражување:
• Трасирање – зонирање
• Зонирање – трасирање
Како дополнително разгледани логистички приоди за УКО ќе бидат
разгледани и дополнителни два логистички приоди:
• Clark – Wright – ов алгоритам на заштеда при проектирање на траса на
сообраќајно средство, и
• P – медијана конкретно за проблемите на УКО.
За потребите на ова истражување и за постигнување на посакуваната
реалност и оптималност во ова истражувања ќе бидат презентирани реални
податоци за општините во РМ, бројот на населените места, бројот на
населението, создадениот КО, површината на која се протега секоја општина,
нејзината густиа, бројот на домаќинства и бројот на станови. Тоа ќе биде
претставено на наредните табели кои ќе бидат дополнети со табели со
растојанија изразени во километри за сите општински центри во регионитеа на
РМ. Тие табели се од табела број 5.3. до табела 5.19.. Тие растојанија ќе бидат
на база на 35 Одредување на растојанија помеѓу општински центри, Светски сајт
за одредување на растојанија. Овие табели се користат како основа за
поднасловот заклучно согледување и конкретни решенија, со надополнување
на количината на генериран КО. Податоците во наведените табели се соодветно
цитирани со извор од кој се презентирани. Ова нуди реалност и можност за
постигнување на посакуван оптимум.
Конкретно податоците во ова истражување беа дел од официјалните
завршни книги по пописот од 2002 година.
Дополнително овие податоци кои се користат за логистичките приоди ќе
бидат реално надополнети со претходно дадаениот 7В модел кој ќе направи
реална состојба на состојбата на УКО во РМ.

http://www.viamichelin.com/ - Одредување на растојанија помеѓу општински центри, Светски сајт за
одредување на растојанија
35
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На следната табела број 5.3 е претставен скопскиот плански регион. Градски општини во скопскиот плански регион се
Гази Баба, Аеродром, Чаир, Карпош, Кисела Вода, Центар, Ѓорче Петров, Булет, Шуто Оризари, додека рурални општини се
Сарај, Студеничани, Илинден, Арачиново, Сопиште, Чучер Сандево, Петровец и Зелениково. Градот Скопје е составен од Гази
Баба, Аеродром, Чаир, Карпош, Кисела Вода, Центар, Ѓорче Петров, Булет, Шуто Оризари како градски општини со управни
центри кои се наоѓаат во оптштините, како и одреден број на населби кои се дел од општините, и одреден број на населени
места кои се дел од општините, и Сарај како рурални општини со селски центар и одреден број на населени места.
На наредната табела број 5.4. дадени се растојанијата помеѓу општинските центри во скопскиот плански регион, а во
табеле 5.5. дадени се растојанијата помеѓу општинските центри како дел од град Скопје.
Табела број 5.3. Скопски плански регион, населени места, население, површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
Скопски плански регион
Реден
Општина
број
(назив)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Вкупно

Гази Баба
Аеродром
Чаир
Карпош
Кисела Вода
Центар
Горче Петров
Бутел
Сарај
Шуто Оризари
Студеничани
Илинден
Арачиново
Сопиште
Чучер Сандево
Петровец
Зелениково
17

Населени места
(број)

Население
(број)

Површина
(км²)

13
1
1
2
2
1
6
8
22
1
19
12
4
13
12
16
14
142

72,617
72,009
64,823
58,359
57,236
45,362
41,634
36,154
35,408
20,800
17,246
15,894
15,000
9,522
8,493
8,255
4,077
582889

110,86
21,85
3,52
105
34,24
7,52
66,93
60,79
229,06
7,48
276,16
97,02
24
221,1
240,78
201,93
176,95
1812

Густина
(жители
/км²)
655,03
3,259,61
18,415,63
1,694,58
1,671, 61
6,032,18
622,05
594,73
154,58
2,780,75
62,45
163,82
500
25,47
35,27
40,88
23,04
321,68

Извор: Државен завод за статистика на РМ
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Домаќинства
(број)

Станови
(број)

20336
21495
17107
19680
17577
15355
11886
10056
7972
5102
3570
4298
2267
1510
2321
2087
1014
163633

22815
23754
17127
22849
20237
18848
13938
11077
7837
5263
4349
5252
2442
3398
3925
3617
1666
188394

Вкупно 17 општини
Категорија
Градска
Рурална
Градска
Градска
Градска
Градска
Градска
Градска
Градска
Градска
Рурална
Градска
Рурална
Рурална
Рурална
Рурална
Рурална
Рурална
Рурална
9/8
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Табела број 5.4. Скопски плански регион – растојанија помеѓу сите општински центри во регионот
Скопски плански регион (километри)
Реден
1
2
број
1. Гази Баба
--2,5
2. Аеродром
2,5 --3. Чаир
3
0,6
4. Карпош
6
3,5
5. Кисела Вода
8
5,5
6. Центар
6
3,5
7. Горче Петров
6
3,5
8. Бутел
1,3 ф
9. Сарај
8,5 6
10. Шуто Оризари 3,5 0,9
11. Студеничани
13
16/19/15
12. Илинден
6,5 8
13. Арачиново
8,5 9
14. Сопиште
11
8
15. Чучер Сандево 16
13
16. Петровец
11
13
17. Зелениково
17
20

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Вкупно 17 општини
15
16
17

3
0,6
--3
5
3
3
ф
5,5
0,3
16
8,5
10
7,5
13
14
20

6
3,5
3
--5
ф
ф
4,5
5,5
2,5
13
11
13
6
11
17
23

8
5,5
5
5
--4
4,5
6,5
ф
4,5
10
13
15
7,5
14
19
25

6
3,5
3
ф
4
--0,2
4,5
4,5
2,5
14
11
13
7
10
17
23

6
3,5
3
ф
4,5
0,2
--5
5
2,5
14
12
13
7
9,5
17
23

1,3
ф
ф
4,5
6,5
4,5
5
--7
ф
15
6,5
8
9,5
15
12
19

8,5
6
5,5
5,5
ф
4,5
5
7
--5
15
14
15
8
15
19
26

3,5
0,9
0,3
2,5
4,5
2,5
2,5
ф
5
--17
9
10
7
12
14
21

13
16/19/15
16
13
10
14
14
15
15
17
--14
22
17
24
14
20

6,5
8
8,5
11
13
11
12
6,5
14
9
14
--14
16
21
12
18

8,5
9
10
13
15
13
13
8
15
10
22
14
--17
23
20
26

11
8
7,5
6
7,5
7
7
9,5
8
7
17
16
17
--17
22
28

16
13
13
11
14
10
9,5
15
15
12
24
21
23
17
--27
33

Извор: http://www.viamichelin.com/
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11
13
14
17
19
17
17
12
19
14
14
12
20
22
27
--6

17
20
20
23
25
23
23
19
26
21
20
18
26
28
33
6
---
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Табела број 5.5. Скопски плански регион – растојанија помеѓу сите општински центри во град Скопје
Град Скопје (километри)
Реден
1
број
1. Гази Баба
--2. Аеродром
2,5
3. Чаир
3
4. Карпош
6
5. Кисела Вода
8
6. Центар
6
7. Горче Петров
6
8. Бутел
1,3
9. Сарај
8,5
10. Шуто Оризари 3,5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Вкупно 10 општини
15
16
17

2,5
--0,6
3,5
5,5
3,5
3,5
ф
6
0,9

3
0,6
--3
5
3
3
ф
5,5
0,3

6
3,5
3
--5
ф
ф
4,5
5,5
2,5

8
5,5
5
5
--4
4,5
6,5
ф
4,5

6
3,5
3
ф
4
--0,2
4,5
4,5
2,5

6
3,5
3
ф
4,5
0,2
--5
5
2,5

1,3
ф
ф
4,5
6,5
4,5
5
--7
ф

8,5
6
5,5
5,5
ф
4,5
5
7
--5

3,5
0,9
0,3
2,5
4,5
2,5
2,5
ф
5
---

13
16/19/15
16
13
10
14
14
15
15
17

6,5
8
8,5
11
13
11
12
6,5
14
9

8,5
9
10
13
15
13
13
8
15
10

11
8
7,5
6
7,5
7
7
9,5
8
7

16
13
13
11
14
10
9,5
15
15
12

11
13
14
17
19
17
17
12
19
14

17
20
20
23
25
23
23
19
26
21

Извор: http://www.viamichelin.com/

На следната табела број 5.6. е претставен вардарскиот плански регион. Градски општини во вардарскиот плански регион
се Велес, Кавадарци, Свети Николе и Демир Капија, додека рурални општини се Чашка, Росоман, Градско и Лозово. На
наредната табела број 5.7. дадени се растојанијата помеѓу општинските центри во вардарскиот плански регион.
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Табела број 5.6. Вардарски плански регион, населени места, население, површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
Вардарски плански регион
Реден
Општина
број
(назив)
1.
2.

Велес
Кавадарци

29
40

55.108
38.741

427, 45
992,44

128,92
39,04

16959
12026

20717
16324

Вкупно 9
Категорија
Градска
Рурална
Градска
Градска

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Вкупно

Неготино
Свети Николе
Чашка
Росоман
Демир Капија
Градско
Лозово
9

19
33
42
10
15
16
11
215

19. 212
18. 497
7. 673
4. 141
4. 545
3. 760
2. 858
154534

426,46
482,89
819,45
132,9
311,06
236,19
166,32
4042

45,05
38,30
9,36
31,16
14,61
15,92
17,18
38,23

5898
5698
2185
1284
1387
1137
899
47473

7369
7157
3839
1663
1789
1436
1073
61366

Градска
Градска
Рурална
Рурална
Градска
Рурална
Рурална
5/4

Населени места
(број)

Население
(број)

Површина
(км²)

Густина
(жители/км²)

Домаќинства
(број)

Станови
(број)

Извор: Државен завод за статистика на РМ

Табела број 5.7. Вардарски плански регион – растојанија помеѓу сите општински центри во регионот
Вардарски плански регион (километри)
Велес
Кавадарци
Велес
--56/57
Кавадарци
56/57
--Неготино
46
10
Свети
37
89/89
Николе
Чашка
14
70
Демир
63
31
Капија
Росоман
34
24/33
Градско
31
30/31
Лозово
15/15
67

Неготино
46
10
--79/64

Свети Николе
37
89/89
79/64
---

Чашка
14
70
60
51

Демир Капија
63
31
20
96/82

Росоман
34
24/33
23
66

Градско
31
30/31
20
63

Вкупно 9
Лозово
15/15
67
56
22/22

60
20

51
96/82

--77

77
---

48
40

45
37

29
73

23
20
56

66
63
22/22

48
45
29

40
37
73

--7,5
44

7,5
--41

44
41
---

Извор: http://www.viamichelin.com/
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На следната табела број 5.8. е претставен источниот плански регион. Градски општини во источниот плански регион се Штип,
Кочани, Виница, Делчево, Пробиштип, Берово, Македонска Каменица, Пехчево, додека рурални општини се Чешиново Облешево,
Карбинци и Зрвовци. На наредната табела број 5.9. дадени се растојанијата помеѓу општинските центри во источниот плански регион.
Табела број 5.8. Источен плански регион, населени места, население, површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
Источен плански регион
Реден
Општина
број
(назив)

Населени места
(број)

Население
(број)

Површина
(км²)

Густина
(жители/км²)

Домаќинства
(број)

Станови
(број)

Вкупно 11 општини
Категорија
Градска
Рурална

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

Штип
Кочани
Виница
Делчево
Пробиштип
Берово
Македонска Каменица
Чешиново-Облешево
Пехчево
Карбинци
Зрновци

44
28
16
22
36
9
9
14
7
29
3

47. 796
38. 092
19. 938
17. 713
16. 193
13. 941
8. 110
7. 490
5. 517
4. 012
3. 264

583,24
360,36
432,67
423
325,57
598,07
190,37
132,2
208,2
229,7
55,82

81, 95
105,71
46,08
41,87
49,74
23,31
42,60
56,66
26,50
17,47
58,47

15065
11981
6260
5568
5104
4715
2437
2423
2026
1212
1105

18270
14464
6655
7163
7337
6742
2971
2960
2877
1468
1341

Градска
Градска
Градска
Градска
Градска
Градска
Градска
Рурална
Градска
Рурална
Рурална

Вкупно

11

217

182066

3537

51,47

57896

72248

8/3
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Табела број 5.9. Источен плански регион – растојанија помеѓу сите општински центри во регионот
Источен плански регион (километри)
Штип Кочани

Виница

Делчево

Пробиштип

Берово

Штип
Кочани
Виница
Делчево
Пробиштип
Берово
Макед. Каменица
Чешиново-Облешево
Пехчево
Карбинци
Зрновци

41
12
--32
51
45
25
18
47
30
8,5

65
36
32
--75
45
22
41
35
54
32

40
43
51
75
--97
68
34
98
30
43

86
58
45
45
97
--67
63
10
75
54

--33
41
65
40
86
58
23
88
11
33

33
--12
36
43
58
29
9
59
22
4

Извор: http://www.viamichelin.com/

V -31-

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВРСКИ И РЕЛАЦИИ КОИ ГО
СЛЕДАТ УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Македонска
Каменица
58
29
25
22
68
67
--34
57
47
25

ЧешиновоОблешево
23
9
18
41
34
63
34
--65
157
179

Пехчево

Вкупно 11 општини
Карбинци
Зрновци

88
59
47
35
98
10
57
65
--77
55

11
22
30
54
30
75
47
157
77
--22

33
4
8,5
32
43
54
25
179
55
22
---

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На следната табела број 5.10. е претставен југоисточниот плански регион. Градски општини во југоисточниот плански регион
се Струмица, Радовиш, Гевгелија, Валандово, Богданци, Дојран, додека рурални општини се Босилево, Василево, Ново Село, и Конче.
На наредната табела број 5.11. дадени се растојанијата помеѓу општинските центри во југоисточниот плански регион.
Табела број 5.10. Југоисточен плански регион, населени места, население, површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
Југоисточен плански регион
Реден
Општина
број
(назив)
1.
Струмица
2.
Радовиш
3.
Гевгелија
4.
Босилево
5.
Василево
6.
Валандово
7.
Ново Село
8.
Богданци
9.
Конче
10.
Дојран
Вкупно
10

Населени места
(број)
25
36
17
16
18
29
16
4
14
13
188

Население
(број)
54. 676
28. 244
22. 988
14. 260
12. 122
11. 890
11. 567
8. 707
3. 536
3. 426
171416

Површина
(км²)
321,49
608
317
161,99
230,4
331,4
237,83
114,54
233,05
129,16
2739

Густина
(жители/км²)
170,07
46.45
47,55
88,03
52,61
35,88
48,64
76,02
15,17
26,53
62,58

Домаќинства (број)
15896
8270
7221
3661
3306
3545
3131
2597
1057
1021
49705

Станови
(број)
18473
9833
9292
4036
3360
4050
4158
3066
1175
2116
60459

Вкупно 10 општини
Категорија
Градска /Рурална
Градска
Градска
Градска
Рурална
Рурална
Градска
Рурална
Градска
Рурална
Градска
6/4
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Табела број 5.11. Југоисточен плански регион– растојанија помеѓу сите општински центри во регионот
Југоисточен плански регион (километри)
Струмица
Радовиш
Струмица
--31
Радовиш
31
--Гевгелија
58
88
Босилево
9,5
38
Василево
4,5
26
Валандово
25
55
Ново Село
23
52
Богданци
43
73
Конче
48
70
Дојран
39
70

Гевгелија
58
88
--65
62
42
78
15
42
33

Босилево
9,5
38
65
--12
32
16
50
55
46

Василево
4,5
26
62
12
--29
26
47
52
44
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Валандово
25
55
42
32
29
--46
24
24
21

Ново Село
23
52
78
16
26
46
--64
69
60

Богданци
43
73
15
50
47
24
64
--47
18

Вкупно 10 општини
Конче
Дојран
48
39
70
70
42
33
55
46
52
44
24
21
69
60
47
18
--43
43
---
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На следната табела број 5.12. е претставен североисточниот плански регион. Градски општини во Североисточниот плански
регион се Куманово, Крива Паланка, Кратово, додека рурални општини се Липково, Старо Нагоричане и Ранковце. На наредната
табела број 5.13. дадени се растојанијата помеѓу општинските центри во североисточниот плански регион.
Табела број 5.12. Североисточен плански регион, населени места, население, површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
Североисточен плански регион
Реден
Општина
број
(назив)

Населени места
(број)

Население
(број)

Површина
(км²)

Густина
(жители/км²)

Домаќинства
(број)

Станови
(број)

1.

Куманово

48

105. 484

509,48

207,04

27984

33468

2.
3.
4.
5.
6.
Вкупно

Липково
Крива Паланка
Кратово
Старо Нагоричане
Ранковце
6

22
34
31
39
18
192

27. 058
20. 820
10. 441
4. 830
4. 144
172777

267,82
480,81
375,44
433,41
240,71
2310

101,03
43,30
27,81
11,17
17,22
74,79

5340
6600
3304
1697
1371
46296

5790
9448
4951
3598
2233
59488

Вкупно 6 општини
Категорија
Градска
Рурална
Градска
Рурална
Градска
Градска
Рурална
Рурална
3/3
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Табела број 5.13. Североисточен плански регион– растојанија помеѓу сите општински центри во регионот
Североисточен плански регион (километри)
Куманово
Липково
Куманово
--12
Липково
12
--Крива Паланка
62
74
Кратово
53
65
Старо Нагоричане
12
24
Ранковце
43
55

Вкупно 6 општини
Крива Паланка
62
74
--40
49
84

Кратово
53
65
40
--41
22
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Старо Нагоричане
12
24
49
41
--31

Ранковце
43
55
84
22
31
---

Докторска дисертација
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На следната табела број 5.14. е претставен пелагонискиот плански регион. Градски општини во пелагонискиот плански регион
се Битола, Прилеп, Ресен, Крушево, Демир Хисар, додека рурални општини се Долнени, Могила, Кривогаштани и Новаци. На
наредната табела број 5.15. дадени се растојанијата помеѓу општинските центри во пелагонискиот плански регион.
Табела број 5.14. Пелагониски плански регион, населени места, население, површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
Пелагониски плански регион
Реден
Општина
број
(назив)

Населени места
(број)

Население
(број)

Површина
(км²)

Густина
(жители/км²)

Домаќинства
(број)

Станови
(број)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Битола
Прилеп
Ресен
Долнени
Крушево
Демир Хисар

66
59
44
37
19
41

95. 385
76. 768
16. 825
13. 568
9. 684
9. 497

787,95
1194,44
550,77
412,43
190,68
480,13

121,05
64,27
30,55
32,90
50,79
19,78

28942
24398
4849
3745
2706
2987

37225
29673
8233
4700
3519
4327

7.
8.
9.
Вкупно

Могила
Кривогаштани
Новаци
9

23
13
41
343

6. 710
6. 150
3. 549
238118

255,62
93,57
753,53
4717

26,25
65,73
4,71
50,48

1851
1943
1125
72546

2385
2191
1723
93976

Вкупно 9 општини
Категорија
Градска
Рурална
Градска
Градска
Градска
Рурална
Градска
Градска
Рурална
Рурална
Рурална
5/4
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Табела број 5.15. Пелагониски плански регион– растојанија помеѓу сите општински центри во регионот
Пелагониски плански регион (километри)
Битола
Прилеп

Ресен

Долнени

Крушево

Битола
Прилеп
Ресен
Долнени
Крушево
Демир Хисар
Могила
Кривогаштани
Новаци

33
79
--91
84
62
44
96/93
46

64
17
91
--42
64/81
47
33
56/71

57
30
84
42
--22
56/61
9
64/70

--52
33
64
57
35
17/19
69/66
14

52
--79
17
30
52/69
35
21
44
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Демир
Хисар
35
52/69
62
64/81
22
--34
31
42

Могила

Кривогаштани

Вкупно 9 општини
Новаци

17/19
35
44
47
56/61
34
--52
24

69/66
21
96/93
33
9
31
52
--61/73

14
44
46
56/71
64/70
42
24
61/73
---
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На следната табела број 5.16/1 е претставен југозападниот плански регион пред 2013 година, а на табела број 5.16/2 после 2013
година. Градски општини во југозападниот плански регион се Струга, Охрид, Кичево, Дебар, Македонски Брод, додека рурални
општини се Зајас, Осломеј, Центар Жупа, Пласница, Дебарца, Вевчани, Другово и Вранештица. После 2013 година Зајас, Осломеј,
Другово и Вранештица не постојат како општини, односно се припојуваат кон Кичево. На наредната табела број 5.17/1 дадени се
растојанијата помеѓу општинските центри во југозападниот плански регион со 13 општини, а на наредната 5.17/2 растојанијата помеѓу
општинските центри во истиот плански регион со 9 општини.
Табела број 5.16/1 Југозападен плански регион, населени места, население, површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
пред 2013 година
Југозападен плански регион

Вкупно 13 општини

Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Општина
(назив)
Струга
Охрид
Кичево
Дебар
Зајас
Осломеј
Македонски Брод
Центар Жупа
Дебарца
Пласница
Вевчани
Другово
Вранештица

Насленеи места
(број)
51
29
7
15
13
17
51
23
30
4
1
28
15

Население
(број)
63. 376
55. 749
30. 183
19. 542
11,605
10. 420
7. 141
6. 519
5. 507
4,545
3. 656
3. 249
1. 322

Површина
(км²)
483
389,93
613,31
145,67
161,08
121,09
888,97
107,21
425,39
54,44
22,8
383,24
109,13

Густина
(жители/км²)
131,21
142,97
49,14
134,15
72,04
86,05
8,03
60,81
12,95
83,49
106,71
8,48
12,11

Домаќинства
(број)
14485
16012
8330
3917
2942
2791
2392
1444
1995
1125
593
1152
478

Станови
(број)
18834
28437
10226
4606
3190
3291
4721
1583
4355
1225
715
2429
1015

Категорија
Градска /Рурална
Градска
Градска
Градска
Градска
Рурална
Рурална
Градска
Рурална
Рурална
Рурална
Рурална
Рурална
Рурална

Вкупно

13

286

222814

3340

66,71

57655

84627
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Табела број 5.16/2 Југозападен плански регион, населени места, население, површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
после 2013 година
Југозападен плански регион

Вкупно 9 општини

Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Општина
(назив)
Струга
Охрид
Кичево
Дебар
Македонски Брод
Центар Жупа
Дебарца
Пласница
Вевчани

Населени места
(број)
51
29
80
15
51
23
30
4
1

Население
(број)
63. 376
55. 749
56. 779
19. 542
7. 141
6. 519
5. 507
4,545
3. 656

Површина
(км²)
483
389,93
1387,85
145,67
888,97
107,21
425,39
54,44
22,8

Густина
(жители/км²)
131,21
142,97
40,88
134,15
8,03
60,81
12,95
83,49
106,71

Домаќинства
(број)
14485
16012
15693
3917
2392
1444
1995
1125
593

Станови
(број)
18834
28437
20151
4606
4721
1583
4355
1225
715

Категорија
Градска / Рурална
Градска
Градска
Градска
Градска
Градска
Рурална
Рурална
Рурална
Рурална

Вкупно

9

286

222814

3340

66,71

57655

84627
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Табела број 5.17/1. Југозападен плански регион – растојанија помеѓу сите општински центри во регионот со 13 општини
Југозападен регион (километри)
1
2
1) Струга
--15
2) Охрид
15
--3) Кичево
60
63
4) Дебар
48
63
5) Зајас
69
73
6) Осломеј
65
68
7) Македонски
86
90
Брод
8) Центар Жупа
45
60
9) Дебарца
19
22
10) Пласница
77
81
11) Вевчани
11
26
12) Другово
55
58
13) Вранештица
71
74

3
60
63
--55
10
5
29

4
48
63
55
--65
60
82

5
69
73
10
65
--5
39

6
65
68
5
60
5
--34

7
86
90
29
82
39
34
---

8
45
60
59
3,5
69
64
86

9
19
22
41
62
51
46
68

10
77
81
21
73
30
26
9

11
11
26
70
38
80
75
97

12
55
58
6
51
16
11
33

59
41
21
70
6
14

3,5
62
73
38
51
66

69
51
30
80
16
24

64
46
26
75
11
19

86
68
9
97
33
38

--63
77
94
54
70

63
--59
29
36
52

77
59
--88
24
29

94
29
88
--65
81

54
36
24
65
--17

Извор: http://www.viamichelin.com/
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Вкупно 13 општини
13
71
74
14
66
24
19
38
70
52
29
81
17
---
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Табела број 5.17/2. Југозападен плански регион– растојанија помеѓу сите општински центри во регионот со 9 општини
Југозападен регион (километри)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1) Струга
2) Охрид
3) Кичево
4) Дебар
5) Зајас
6) Осломеј
7) Македонски Брод
8) Центар Жупа
9) Дебарца

15
--63
63
73
68
90
60
22

60
63
--55
10
5
29
59
41

48
63
55
--65
60
82
3,5
62

69
73
10
65
--5
39
69
51

65
68
5
60
5
--34
64
46

86
90
29
82
39
34
--86
68

45
60
59
3,5
69
64
86
--63

19
22
41
62
51
46
68
63
---

77
81
21
73
30
26
9
77
59

11
26
70
38
80
75
97
94
29

--15
60
48
69
65
86
45
19

Вкупно 9 општини
12
13
55
58
6
51
16
11
33
54
36

71
74
14
66
24
19
38
70
52

Извор: http://www.viamichelin.com/

На следната табела број 5.18. е претставен полошкиот плански регион. Градски општини во Полошкиот плански регион се
Тетово, Гостивар, додека рурални општини се Боговиње, Врапчиште, Желино, Теарце, Брвеница, Јегуновце, Маврово и Ростуша. На
наредната табела број 5.19. дадени се растојанијата помеѓу општинските центри во полошкиот плански регион.
Табела број 5.18. Полошки плански регион, населени места, население, површина, густина, домаќинства, станови и карактер на општина
Полошки плански регион
Реден
Општина
број
(назив)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Вкупно

Тетово
Гостивар
Боговиње
Врапчиште
Желино
Теарце
Брвеница
Јегуновце
Маврово и Ростуша
9

Населени места
(број)

Население
(број)

Површина
(км²)

Густина
(жители/км²)

Домаќинства
(број)

Станови
(број)

20
35
14
15
18
13
10
17
42
184

97. 642
81. 042
28. 997
25. 399
24. 390
22. 454
15. 855
10. 790
8. 618
315187

261,89
513,39
141,65
157,98
201,04
136,54
164,3
176,93
663,19
2416

330,60
157,86
204,71
160,77
121,32
164,45
96,50
60,98
12,99
130,45

20094
18091
7299
5225
5226
5095
3447
2645
1969
69091

22592
20339
7341
5820
5325
5480
3776
3029
4842
78544

Извор: Државен завод за статистика на РМ
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Вкупно 9 општини
Категорија
Градска
Рурална
Градска
Градска
Рурална
Рурална
Рурална
Рурална
Рурална
Рурална
Рурална
2/7
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Табела број 5.19. Полошки плански регион– растојанија помеѓу сите општински центри во регионот
Полошки плански регион (километри)
Тетово
Гостивар
Тетово
Гостивар
Боговиње
Врапчиште
Желино
Теарце
Брвеница
Јегуновце
Маврово и
Ростуша

--29
9,5
26/33
9,5/9,5
14/14
6/7
19/21
76

29
--36
4,5
36
43
29
47
50

Боговиње

Врапчиште

Желино

Теарце

Брвеница

Јегуновце

9,5
36
--41
19
23
14
28
71

26/33
4,5
41
--40
40
34
45
55

9,5/9,5
36
19
40
--19
11
12
83

14/14
43
23
40
19
--20
7,5
90

6/7
29
14
34
11
20
--23
76

19/21
47
28
45
12
7,5
23
--95

Извор: http://www.viamichelin.com/
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Вкупно 9 општини
Маврово и
Ростуша
76
50
71
55
83
90
76
95
---
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Овие податоци ќе направат реална слика за УКО која ќе биде претставена во
подолните поднаслови надополнет со генерираниот КО. Од оваа состојба
толкувањата како дел од ЛМУКО ќе бидат на реална основа разгледувани низ
призмата на сообраќајно транспортното инженерство за одредување на оптимална
траса за собирање и транспорт на КО на општински и регионално ниво на база на
реалност за РМ како државотворна целина од осум плански региони.
Во подолните поднаслови се дадени четири логистички пристапи кои во
последниот петти поднаслов нудат конкретен оптимум претставен преку соодветен
графички приказ за секој плански регион одделно. Во ова истражување се користат
различни алгоритми, оптималното решение нуди затоа некаде еден, некаде два некаде три
графички прикази. Ова од причина што првиот алгоритам секогаш се работи со една
шема, додека другиот со две шеми или три.
Тоа во ова конкретно истражување е така бидејќи го користиме алгоритмот што
дава најоптимално решение базирано на претходни пресметани состојби.
5.4.1.

Логистички пристап со трасирање – зонирање

Траса претставува одредена патека по која се одвива одреден транспортен процес.
Квалитетот на услуга во одреден систем е од пресудно значење. Затоа примената на
конкретни пристапи за одредување на одредени елементи за ефикасна и оптимална услуга
треба да биде приоритет. Еден пристап кој логистиката го користи кога станува збор за
транспортен процес за постигнување на максимални ефекти е и наведениот пристап.
Пристапот има елементи на транспортен проблем кој го опфаќа доменот на транспортните
мрежи. Во подолниот тек на насловот на еден јасен и прецизен начин ќе биде претставен
наведениот пристап.
Пристапот трасирање – зонирање подразбира проектирање на една голема
траса во првата фаза, без да се води сметка за ограничувањата (на капацитет, на
максимална должина итн.). Во втората фаза големата траса се дели на помали
делови, а трасите кои се добиваат мора да ги задоволат и ограничувањата.
5.4.2.

Логистички пристап со зонирање – трасирање

Зона претставува одредена затворена површина низ која се одвива транспортниот
процес. Квалитетот на услуга во одреден систем е од пресудно значење. Затоа примената
на конкретни пристапи за одредување на одредени елементи за ефикасна и оптимална
услуга треба да биде приоритет. Еден пристап кој логистиката го користи кога станува
збор за транспортен процес за постигнување на максимални ефекти е и наведениот
пристап. Пристапот има елементи на транспортен проблем кој го опфаќа доменот на
транспортните мрежи. Во подолниот тек на насловот на еден јасен и прецизен начин ќе
биде претставен наведениот пристап.
Пристапот зонирање – трасирање подразбира прво поделба на регионот на
зони, без да се води сметка за ограничувањата (на капацитет, на максимална
должина итн.). Во втората фаза, за секоја зона посебно се определува траса.
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Логистички пристап со CLARKE – WRIGHT- ов алгоритам на заштеда

5.4.3.

Заштеда претставува постапка со која на одреден начин се допринесува за
оптимално одвивање на транспортниот процес. Квалитетот на услуга во одреден систем е
од пресудно значење. Заштедите во многу случаи треба да бидат земени во предвид. Тие
заштеди системот треба да ги прави од најразлични причини. Не секогаш постојат
можности на располагање да има неодреден број на средства или инфраструктура. Во
таков случај се прават и применуваат одредени пристапи кои во предвид ги земаат само
оние елементи кои се на располагање. Овај пристап е еден од тие пристапи. Но исто така
примената на конкретни пристапи за одредување на одредени елементи за ефикасна и
оптимална услуга треба да биде приоритет и тука. Еден пристап кој логистиката го
користи кога станува збор за транспортен процес за постигнување на максимални ефекти
со одредени заштеди е и наведениот пристап. Пристапот има елементи на транспортен
проблем кој го опфаќа доменот на транспортните мрежи. Во подолниот тек на насловот на
еден јасен и прецизен начин ќе биде претставен наведениот пристап.
CLARKE-WRIHGT ов алгоритам на заштеди за проектирање на траса на
сообраќајно средство има во својата основа како идеја на овој алгоритам дел од
алгоритамот на трговски патник. Треба само да се води сметка за оперативните
ограничувања. Овај алгоритам на заштеда е претставен во шетири чекори, и тоа:
Чекор 1: Да се пресметаат заштедите
s(i,j) = d(B,i) + d(B,j) – d(i,j) за секој јазол што се опслужува
Чекор 2: Да се рангираат сите заштеди и да се наредат по големина при што прва на
листата е најголемата заштеда
Чекор 3: При посматрање на заштедата s(i,j) соодветната гранка (i,j) се вклучува во
делумната траса ако не се прекршуваат оперативните ограничувања и ако:
• јазлите „i“ и „j“ не се вклучени во ниедна делума траса
• еден од јазлите „i“ и „j“ се веќе вклучени во делумна траса, но тој јазол не е
внатрешен јазол на трасата, и
• двата јазли „i“ и „j“ се вклучени во различни делумни траси, но ниеден не е
внатрешен јазол во тие траси, во кој случај е можно поврзување на делумните
траси во една
Чекор 4: Кога листата на заштеди ќе се исцрпи, алгоритамот се завршува
Постои секвенцијална и симултана верзија на овој алгоритам. Кај секвенцијалиот
пристап, трасите се проектираат една по една – редоследно. Кај симултаното
проектирање, сите траси се проектираат истовремено. Тоа е конкретно претставено во
наведените примери за осумте плански региони во РМ.
5.4.4.

Логистички пристап со P – медијана

Медијана е математички израз за со примена на тој израз се врши одредена
минимизација при одредување на локации кога се одвива одреден транспортен процес.
Квалитетот на услуга во одреден систем е од пресудно значење. Заштедите во многу
случаи треба да бидат земени во предвид. Тие заштеди системот треба да ги прави од
најразлични причини. Не секогаш постојат можности на располагање да има неодреден
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број на средства или инфраструктура. Во таков случај се прават и применуваат одредени
пристапи кои во предвид ги земаат само оние елементи кои се на располагање. Но освен
ова во многу наврати треба да се одредат и одредени центри каде ќе започнува и завршува
одредената системска постапка. За примена на оваа постапка секогаш во предвид треба да
се земат голем број на посакувани елементи, но и средства кои стојат на располагање.
Овај пристап дава оптималност но и секое отстапување треба да има и одредена
оправданост. Но исто така примената на конкретни пристапи за одредување на одредени
елементи за ефикасна и оптимална услуга треба да биде приоритет и тука. Еден пристап
кој логистиката го користи кога станува збор за транспортен процес за постигнување на
максимални ефекти со одредување на центар на системот и негова оправданост е и
наведениот пристап. Пристапот има елементи на транспортен проблем кој го опфаќа
доменот на транспортните мрежи. Во подолниот тек на насловот на еден јасен и прецизен
начин ќе биде претставен наведениот пристап.
5.4.5.

Заклучни согледувања од Логистичките пристапи

Транспортна мрежа може да се дефинира како множество на јазли и врски на кои
се одвива сообраќајно-транспортна дејност. Транспортни мрежи се среќаваат и може да се
дефинираат кај сите видови на транспорт, тука спаѓа транспортот на КО. Транспортните
мрежи се составени од јазли кои се поврзани со одредени врски. Од проектрирањето на
мрежите и организираноста на превозот на транспортната мрежа во многу зависат како
инфраструктурните трошоци така и трошоците за одвивање на сообраќај и квалитет на
понудени сообраќајни услуги. Дисциплина која во последно време се повеќе се развива, а
со самото тоа и нејзиниот придонес во функционирање на сообраќајниот систем е од
посебно значење се транспортните мрежи.
Примената на постојните теоретски модели, нивна модификација како и создавање
на нови можно е да се остварат значајни економски ефекти како и подобрен квалитет на
сообраќајни услуги. Моделите на оптимизација на транспортни мрежи овозможуваат:
• подобрување на функционирање на транспортни мрежи,
• подобра организација на работа на транспортните системи,
• повисок квалитет на услуга,
• како и значајни економски ефекти.
Наведените четири логистички пристапи за решавање на УКО во РМ нудат
оптимирање на сите активности на УКО од негово создавање па се до депонирање. Тоа
освен овие пристапи во себе ги содржи сите логистички аспекти, концепти, задачи,
функции и нивоа како и пристапи кои се темелат на реални и веродостојни податоци од
ДЗСРМ. Овие податоци се претставени во претходните табели број 5.3. до 5.19. соодветно
цитирани со извор од кој произлегуваат.
Проблеми кои се решаваат со примена на транспортни мрежи, а имаат сличен
пристап како и пристапот во ова истражување се: мрежите на линии на ЈГПП, мрежите на
линии во воздушниот сообраќај, дотурот на стока во продавниците, собирањето на КО во
градовите, локацијата на транспортните терминали, потребниот капацитет на
транспортните средства и трасите на нивното движење во мрежата, возните редови, и
распоредување на посадата, како и тоа кои сообраќајни средства се потребни и по која
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траса треба да се движат за задоволување на барањата за превоз кој се појавува во
транспортната мрежа.
Успешно решавање на сложените транспортни проблеми во транспортната мрежа
подразбира примена на методи на операциони истражувања, теорија на графови, како и
користење на современи комјутерски техники. Од тука транспортните мрежи како свој
почеток на проучување го имаат зачетокот на теоријата на графови, кога Leonhard Euler во
1736 го објавува трудот во кој го решава прашањето во градот Königsberg кога двата
острови требало да се поврзат со седум мостови, а поворката на луѓе може да помине
само еднаш низ сите седум мостови кои ги поврзуваат двата речни острови со бреговите.
Овај пример како и се што е претходно потенцирано како заклучно согледување.
Сите сликовити прикази и решенија за реалната состојба на планските региони е составен
дел од новиот ЛМУКО. Тука во оваа глава наведените подобрувања за оптимален изглед
на шемите за УКО е даден како реални толкувања од уникатниот ЛМУКО. Додека
перформансите на системот на УКО и неговото оформување е дел од глава седум на ова
истражување.
Транспортните мрежи и воопшто наведените четири логистички пристапи се
дефинираат на ист начин како графовите. Ознаката на транспортните мрежи е Gij (N,
A) каде N – множество на јазли, а A – множество на врски (гранки), додека со (i, j) се
означува врска (гранка) која гo поврзува јазолот i Є N со јазолот j Є N. На секоја гранка
може да се додели една или повеќе нумерички карактеристики најчесто тоа се трошоци Cij
и капацитет Uij. Затоа може јасно да се констатира дека транспортните мрежи во РМ
можат да бидат:
• насочени каде сите гранки имаат дефинирано насока на врската и насочена врска (i, j)
води од јазолот „i” кон јазолот „ј“
• не насочени каде ниедна гранка не е насочена, и
• мешовити каде дел од врските се насочени, дел не се.
Ова е земено во предвид при одредувањето на центрите како плански региони но и
како основа за функционалност на регионално ниво на ЛМУКО преку уникатните
толкувања за проблематиката УКО како системска појава. Тука во овие толкувања земени
се во предвид:
• влезен степен кај насочена транспортна мрежа претставува број на гранки кои
влегуваат во тој јазол (бројот на општини во регионот),
• излезен степен кај насочена транспортна мрежа претставува број на гранки кои
излегуваат од тој јазол (организирано собирање на КО по претходно претставените
логистички пристапи),
• степен на јазол на ненасочена транспортна мрежа е број на гранки кои тој јазол го
поврзуваат со останатите јазли (дали и како е поставена функционалноста на
регионите за УКО),
• пат во ненасочена мрежа од јазол „i” до јазол „j“ се дефинира со сите гранки или јазли
низ кои се поминува при движење од јазол „i” до јазол „j“ обележувањето на патот е
или со набројување на јазлите, или со набројување на гранките (јасно и прецизно
потенцирање на најоптимално речение за УКО),
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циклус во ненасочена мрежа подразбира пат кој почнува и завршува во ист јазол
(можност за анализа на состојбата пред и потоа и потенцирање на јаки, слаби страни
како и предности и недостатоци)
Овие наведени моменти за транспортните мрежи се конкретно изработени со
примена на четирите логистички пристапи за осумте плански региони во РМ. Тоа
конкретно е претставено во подолниот тек на овај поднаслов. И тоа за:
•

СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН - СКОПЈЕ 1

Количините на КО се за да се добие што по оптимално решение, се додава уште
една колона за просечен генериран КО во секоја општина според просекот (земен како
0,9 кг кој е генериран за РМ според директивите на ЕУ). Овај податок е релативен и
еднаков за сите плански региони. НАПОМЕНА: Овај пасос е ист за секој плански
регион и во подолните плански региони ќе гласи: Количините на КО за оптимално
решение.
Од тука просечниот генериран КО (соодветната колона за СКОПЈЕ 1) за секоја
општина би бил: Гази Баба – 65,4 m3, Аеродром – 64,8 m3, Чаир – 58,3 m3,
Карпош – 52,5 m3, Кисела Вода – 51,5 m3, Центар – 40,8 m3, Ѓорче Петров – 37,47 m3,
Бутел – 32,5 m3, Сарај – 31,9 m3 и Шуто Оризари – 18,72 m3 .
Од опсервацијата, анализите и истражувањата кои што ги направивме од
сообраќаен аспект, за постојан, сигурен, навремен и безбеден транспорт, во поголем дел
од јазлите (општините/градовите), експлоатациските карактеристики на патната
инфраструктура дозволуваат движење на возила со просечна габаритна димензија, кои
што располагаат со капацитет од 25 m3 до 35 m3. За максимално искористување на
капацитетот на транспортните возила, во ова истражување, за секој регион поединечно
има различен капацитет на транспортните возила според условите и потребите во тој
регион. НАПОМЕНА: Овај пасос е ист за секој плански регион и во подолните плански
региони ќе гласи: После направената опсервација.
Во овој плански регион (СКОПЈЕ 1) го зедовме просечниот капацитет на возилото
околу 30 m3. Табелата за СКОПЈЕ 1 е следна и е дадена како табела 5.20. за ова конкретно
истражување. Додека решенијата за СКОПЈЕ 1 како пресметана состојба е дадена во
подолниот тек како издвоена табела 5.21.
Табела број 5.20. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за СКОПЈЕ 1

Јазол
Количина
„Vi“

2

3

4

5

6

7

8

9

10

64,8 58.3 52,5 51,5 40,8 37,5 32,.5 31,9 18,7

Решенијата кои следуваат во прилог, се подготвени според моменталната
геостратешка положба на јазлите (општините/градовите), според моменталното бројчано постоечко население во нив. Но, со пораст на населението, односно со зголемувањето на
наталитетот или морталитетот во некои јазли, исто така би се сменале и постоечките
траси. Исто така, со развој на патната мрежа (изградба на нова патна мрежа), која патно –
транспортно би ги поврзала одредени јазли меѓусебно, ќе донесе потреба од промена на
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изготвените графови, и ќе биде потребна редефиниција на графовите, а исто така ќе биде
потребна и примена на соодветен оптимален алгоритам за дадениот плански регион.
НАПОМЕНА: Овај пасос е ист за секој плански регион и во подолните плански
региони ќе гласи: Решенијата кои следуваат нудат оптимален алгоритам за дадениот
плански регион.
Табела број 5.21 Аналитичко решение на транспортна мрежа за СКОПЈЕ 1 со примена на
логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП СО АЛГОРИТАМ ЗА СКОПЈЕ 1
1:
2:
3:
S(2,3) = d(1,2)+ d(1,3)-d(2,3)= 4,9
S(3,4) = d(1,3)+ d(1,4)-d(3,4)= 6
S(4,5) = d(1,4)+ d(1,5)-d(4,5)= 9
S(2,4) = d(1,2)+ d(1,4)-d(2,4)= 5
S(3,5) = d(1,3)+ d(1,5)-d(3,5)= 6
S(4,6) = d(1,4)+ d(1,6)-d(4,6)= 12
S(2,5) = d(1,2)+ d(1,5)-d(2,5)= 5
S(3,6) = d(1,3)+ d(1,6)-d(3,6)= 6
S(4,7) = d(1,4)+ d(1,7)-d(4,7)= 12
S(2,6) = d(1,2)+ d(1,6)-d(2,6)= 5
S(3,7) = d(1,3)+ d(1,7)-d(3,7)= 6
S(4,8) = d(1,4)+ d(1,8)-d(4,8)= 2.8
S(2,7) = d(1,2)+ d(1,7)-d(2,7)= 5
S(3,8) = d(1,3)+ d(1,8)-d(3,8)= 4.3
S(4,9) = d(1,4)+ d(1,9)-d(4,9)= 9
S(2,8) = d(1,2)+ d(1,8)-d(2,8)=3.8
S(3,9) = d(1,3)+ d(1,9)-d(3,9)= 6
S(4,10) = d(1,4)+d(1,10)–d(4,10)= 7
S(2,9) = d(1,2)+ d(1,9)-d(2,9)=5
S(3,10) = d(1,3)+d(1,10)–d(3,10)= 6.2
S(2,10) = d(1,2)+d(1,10)–d(2,10)= 5.1
4:
S(5,6) = d(1,5)+ d(1,6)-d(5,6)= 10
S(5,7) = d(1,5)+ d(1,7)-d(5,7)= 9.5
S(5,8) = d(1,5)+ d(1,8)-d(5,8)= 2.8
S(5,9) = d(1,5)+ d(1,9)-d(5,9)= 16.5
S(5,10) = d(1,5)+d(1,10)–d(5,10)= 7

5:
S(6,7) = d(1,6)+ d(1,7)-d(6,7)= 11.8
S(6,8) = d(1,6)+ d(1,8)-d(6,8)= 2.8
S(6,9) = d(1,6)+ d(1,9)-d(6,9)= 10
S(6,10) = d(1,6)+d(1,10)–d(6,10)= 7

7:
S(8,9) = d(1,8)+ d(1,9)-d(8,9)= 2.8
S(8,10) = d(1,8)+d(1,10)–d(8,10)= 4.8

8
S(9,10) = d(1,9)+d(1,10)–d(9,10)= 7

Гранка
(5.9)
(4.6)
(4.7)
(6.7)
(5.6)
(6.9)
(5.7)
(7.9)
(4.5)
(4.9)

Заштеда
16.5
12
12
11.8
10
10
9.5
9.5
9
9

Гранка
(4.10)
(5.10)
(6.10)
(7.10)
(9.10)
(3.10)
(3.4)
(3.5)
(3.6)
(3.7)

Заштеда
7
7
7
7
7
6.2
6
6
6
6

Гранка
(3.9)
(2.10)
(2.4)
(2.5)
(2.6)
(2.7)
(2.9)
(2.3)
(8.10)
(3.8)

Заштеда
6
5.1
5
5
5
5
5
4.9
4.8
4.3

6:
S(7,8) = d(1,7)+ d(1,8)-d(7,8)= 2.3
S(7,9) = d(1,7)+ d(1,9)-d(7,9)= 9.5
S(7,10) = d(1,7)+d(1,10)–d(7,10)= 7

Гранка
(2.8)
(4.8)
(5.8)
(6.8)
(8.9)
(7.8)

Заштеда
3.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.3

Од решението може да се констатира дека: Најголема заштеда има во гранката (5,9)
и од тука почнува трасирањето во овај плански регион. Јазолот (2) има КО околу од 65m3,
што значи дека во овај палнски регион мора да димензионираме возен парк кој ќе има
корисна носивост поголема или еднаква на 65m3, односно 70 m3. Од тука,
I траса (7,9) = 37,5 + 31,9 = 69,4m3. Првата траса ќе биде (1, 7,9,1).
II траса (6.10) = 40,8 + 18,7 = 59,7m3. Втората траса ќе биде (1, 6, 10,1).
III траса(2) = 64,8m3. Третата траса ќе биде (1, 2,1).
IV траса (3) = 58.3m3. Четвртата траса ќе биде (1, 3,1).
V траса(4) = 52,5m3. Петтата траса ќе биде (1, 4, 1).
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VI траса (5) = 51,5m3. Шестата траса ќе биде (1, 5, 1).
VII траса(8) = 32,5m3. Седмата траса ќе биде (1, 8, 1).
Во овај регион ќе се одлага вкупно 389m3 КО со седум траси од вкупно десет
општини.
Првата траса ќе опслужуваат две општини Ѓорче Петров и Сарај и вкупно ќе
се одлага КО од 69,4 m3.
Втората траса ќе опслужуваат две општини Центар и Шуто Оризари и вкупно
ќе одлага КО од 59,7 m3.
Третата траса ќе опслужува една општина Аеродром и вкупно ќе одлага КО од
3
64,8 m .
Четвртата траса ќе опслужува една општина Чаир и вкупно ќе одлага КО од
3
58,3 m .
Петтата траса ќе опслужува една општина Карпош и вкупно ќе одлага КО од
52,5 m3.
Шестата траса ќе опслужува една општина Кисела Вода и вкупно ќе одлага
КО од 51,5 m3.
Седмата траса ќе опслужува една општина Општината Бутел и вкупно ќе
одлага КО од 32,5m3.
Графичкиот приказ за СКОПЈЕ 1 е даден на наредната слика број 5.12
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЗА СКОПЈЕ 1
ЛИНИСКИ ПРИКАЗ

Слика број 5. 12. – Графички приказ на решение за скопски плански регион решение за градот
Скопје како посебна целина
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

НАПОМЕНА (ЗА ОВАЈ РЕГИОН СЕ РАЗГЛЕДУВААТ САМО ОПШТИНИТЕ КОИ
СЕ СОСТАВЕН ДЕЛ ОД ГРАДОТ СКОПЈЕ

КОНСТАТАЦИЈА: Од оваа состојба може да се констатира дека СКОПЈЕ 1
(градот Скопје) има потреба за опслуга со седум траси. Тие би нуделе опслуга на целиот
град Скопје. Имајќи ги предвид географските поставености на сите населени места кои се
дел од овие десет општини КО би се одвивал без никакви проблеми. Овај плански регион
по показател население е најголем во РМ со добра поставеност, одлична сообраќајно
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транспортна и патна инфраструктура и одлична организациона поставеност на
претпријатие за УКО. Од ова економски за опслуга овај плански регион има најдобри
перформанси за примена на солидни и одлучни услови за УКО посебно на полето
комунална сообраќајна и транспортна активност разгледувани од логистички и еколошки
момент со постигнување на солидна економска корист за граѓанинот и за претпријатието
кое го опслужува системот УКО. (Поопширен приказ во ПРИЛОГ 5.1.)
СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН - СКОПЈЕ 2

Количините на КО за оптимално решение.
Од тука просечниот генериран КО (соодветната колона за СКОПЈЕ 2) за секоја
општина би бил: Гази Баба – 65,4 m3 (база за СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН),
Студеничани – 15,5 m3, Илинден – 14,3 m3, Арачиново – 13,5 m3, Сопиште – 8,6 m3,
Чучер Сандово – 7,6 m3, Петровец – 7,4 m3 и Зелениково –3,7m3.
После направената опсервација. Табелата за СКОПЈЕ 2 е следна и е дадена како
табела 5.22. за ова конкретно истражување. Додека решенијата за СКОПЈЕ 2 како
пресметана состојба е дадена во подолниот тек како издвоена табела 5.23.
Табела број 5.22. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за СКОПЈЕ 2

Јазол
Количина

2
15,5

3
14,3

4
13,5

5
8,6

6
7,6

7
7,4

8
3,7

Решенијата кои следуваат нудат оптимален алгоритам за дадениот плански
регион.
Табела број 5.23. Аналитичко решение на транспортна мрежа за СКОПЈЕ 2 со примена на
логистички пристапи за УКО
ПРОДОЛЖУВА НА НАРЕДНА СТРАНА
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП СО АЛГОРИТАМ ЗА СКОПЈЕ 2
1:
2:
3:
S(2,3) = d(1,2)+ d(1,3)-d(2,3)= 5,5
S(3,4) = d(1,3)+ d(1,4)-d(3,4)= 1
S(4,5) = d(1,4)+ d(1,5)-d(4,5)= 2,5
S(2,4) = d(1,2)+ d(1,4)-d(2,4)= 0
S(3,5) = d(1,3)+ d(1,5)-d(3,5)= 1,5
S(4,6) = d(1,4)+ d(1,6)-d(4,6)= 1,5
S(2,5) = d(1,2)+ d(1,5)-d(2,5)= 7
S(3,6) = d(1,3)+ d(1,6)-d(3,6)= 1,5
S(4,7) = d(1,4)+ d(1,7)-d(4,7)= 0
S(2,6) = d(1,2)+ d(1,6)-d(2,6)= 5
S(3,7) = d(1,3)+ d(1,7)-d(3,7)= 5,5
S(4,8) = d(1,4)+ d(1,8)-d(4,8)= 0
S(2,7) = d(1,2)+ d(1,7)-d(2,7)= 10
S(3,8) = d(1,3)+ d(1,8)-d(3,8)= 5,5
S(2,8) = d(1,2)+ d(1,8)-d(2,8)=10
4:
S(5,6) = d(1,5)+ d(1,6)-d(5,6)= 10
S(5,7) = d(1,5)+ d(1,7)-d(5,7)= 0
S(5,8) = d(1,5)+ d(1,8)-d(5,8)= 0
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5:
S(6,7) = d(1,6)+ d(1,7)-d(6,7)= 0
S(6,8) = d(1,6)+ d(1,8)-d(6,8)= 0

6:
S(7,8) = d(1,7)+ d(1,8)-d(7,8)= 22
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СЛЕДАТ УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Гранка
(7,8)
(2,7)
(2,8)
(5,6)
(5.6)
(2,5)
(2,3)
(3,7)
(3,8)
(2,6)

Заштеда
22
10
10
10
10
7
5,5
5,5
5,5
5

Гранка
(4,5)
(3,5)
(3,6)
(4,6)
(3,4)
(2,4)
(4,7)
(4,8)
(5,7)
(5,8)

Заштеда
2,5
1,5
1,5
1,5
1
0
0
0
0
0

Гранка
(6,7)
(6,8)

Заштеда
0
0

Од решението може да се констатира дека: Најголема заштеда има во гранката (7,8)
и од тука почнува трасирањето за овај плански регион. Јазолот (2) има КО околу од 15,5
m3, што значи дека во овај плански регион мора да димензионираме возен парк кој ќе има
корисна носивост поголема или еднаква на 16 m3, односно 30 m3. Од тука,
I траса (7,8) + (5,6) = 27,3 m3 . Првата траса ќе биде (1, 5, 6,7, 8, 1).
II траса (2,3) = 29,8m3. Втората траса ќе биде (1,2,3, 1).
III траса(4) = 13,5m3. Третата траса ќе биде (1,4,1).
Во овај регион ќе се одлага вкупно 70,6m3 КО со три траси од вкупно осум
општини.
Првата траса ќе ги опслужува општините Сопиште, Чучер Сандево, Петровец
и Зелениково, и вкупно ќе одлага КО 27,3m3.
Втората траса ќе ги опслужува општините Студеничани и Илинден, и вкупно
ќе одлага КО 29,8 m3.
Третата траса ќе опслужува една општина и тоа Арачиново, и вкупно ќе
одлага КО 13,5 m3.
Графичкиот приказ за СКОПЈЕ 2 е даден на наредната слика број 5.13.
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЗА СКОПЈЕ 2
ЛИНИСКИ ПРИКАЗ

Слика број 5. 13. – Графички приказ на решение за скопски плански регион решение за цел скопски
плански регион
Изработено од кандидатот на докторската дисертација
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НАПОМЕНА (ЗА ОВАЈ РЕГИОН СЕ РАЗГЛЕДУВААТ СИТЕ ОПШТИНИ КОИ СЕ
СОСТАВЕН ДЕЛ ОД СКОПСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН ДОДЕКА КАКО
ЦЕНТРАЛНА ОПШТИНА ЗА ПРЕСМЕТКА Е ГАЗИ БАБА КОЈА Е БАЗА ЗА
ГРАДОТ СКОПЈЕ)
КОНСТАТАЦИЈА: Од оваа состојба може да се констатира дека СКОПЈЕ 2
(целиот СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН со централна база општина ГАЗИ БАБА) има
потреба за опслуга со три траси. Тие би нуделе опслуга на целиот скопски плански регион
кој не е географски дел на градот Скопје. Имајќи ги предвид географските поставености
на сите населени места кои се дел од овие седум општини КО би се одвивал без никакви
проблеми. Овај плански регион по показател население е најголем во РМ (заедно со цел
град Скопје) има добра поставеност и близина до град Скопје не поголема од 28 км со
исклучок на општина Чучер Сандево, одлична сообраќајно транспортна и патна
инфраструктура и одлична организациона поставеност на претпријатие за УКО, како и
посебна општинска организациона поставеност за УКО. Од ова економски за опслуга овај
плански регион има одлични перформанси за примена на солидни и одлучни услови за
УКО посебно на полето комунална сообраќајна и транспортна активност разгледувани од
логистички и еколошки момент со постигнување на солидна економска корист за
граѓанинот и за претпријатието кое го опслужува системот УКО. Тука еколошкиот момент
може да постигне и одлични перформанси заради модерниот рурален карактер и
одалеченоста на индустриските капацитети. (Поопширен приказ во ПРИЛОГ 5.1.).
Целиот скопски плански регион ќе биде опслужен со десет траси како целина
СКОПЈЕ 1 и СКОПЈЕ 2.
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН:

Количините на КО за оптимално решение.
Од тука просечниот генериран КО (соодветната колона за ВАРДАРСКИ
ПЛАНСКИ РЕГИОН) за секоја општина би бил: Велес – 50m3, Кавадарци – 35m3,
Неготино – 17,3m3, Свети Николе – 16,6m3, Чашка – 6,9m3, Росоман – 3,7m3,
Демир Капија – 4,1m3, Градско – 3,4m3 и Лозово – 2,5m3.
После направената опсервација. Табелата за ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
е следна и е дадена како табела 5.24. за ова конкретно истражување. Додека решенијата за
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН како пресметана состојба е дадена во подолниот тек
како издвоени табели 5.25.1. и 5.25.2. (5.25.).
Табела број 5.24. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за ВАРДАРСКИ

ПЛАНСКИ РЕГИОН
Јазол

2

3

4

5

6

7

8

9

„V i “

35

17,3

16,65

6,9

3,7

4,1

3,4

2,5

Решенијата кои следуваат нудат оптимален алгоритам за дадениот плански
регион.
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Табела број 5.25.1. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП СО АЛГОРИТАМ ЗАРЕШЕНИЕ - ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
1:
2:
3:
S(2,3) = d(1,2)+ d(1,3)-d(2,3)= 57+46S(3,4) = d(1,3)+ d(1,4)-d(3,4)=4
S(4,5) = d(1,4)+ d(1,5)-d(4,5)=0
10=93
S(3,5) = d(1,3)+ d(1,5)-d(3,5)=0
S(4,6) = d(1,4)+ d(1,6)-d(4,6)=4
S(2,4) = d(1,2)+ d(1,4)-d(2,4)= 5
S(3,6) = d(1,3)+ d(1,6)-d(3,6)=89
S(4,7) = d(1,4)+ d(1,7)-d(4,7)=5
S(2,5) = d(1,2)+ d(1,5)-d(2,5)=1
S(3,7) = d(1,3)+ d(1,7)-d(3,7)=57
S(4,8) = d(1,4)+ d(1,8)-d(4,8)=5
S(2,6) = d(1,2)+ d(1,6)-d(2,6)=89
S(3,8) = d(1,3)+ d(1,8)-d(3,8)=57
S(4,9) = d(1,4)+ d(1,9)-d(4,9)=30
S(2,7) = d(1,2)+ d(1,7)-d(2,7)=58
S(3,9) = d(1,3)+ d(1,9)-d(3,9)=5
S(2,8) = d(1,2)+ d(1,8)-d(2,8)=57
S(2,9) = d(1,2)+ d(1,9)-d(2,9)=5
5:
S(6,7) = d(1,6)+ d(1,7)-d(6,7)=57
S(6,8) = d(1,6)+ d(1,8)-d(6,8)=57
S(6,9) = d(1,6)+ d(1,9)-d(6,9)=5

4:
S(5,6) = d(1,5)+ d(1,6)-d(5,6)=0
S(5,7) = d(1,5)+ d(1,7)-d(5,7)=0
S(5,8) = d(1,5)+ d(1,8)-d(5,8)=0
S(5,9) = d(1,5)+ d(1,9)-d(5,9)=0

6:
S(7,8) = d(1,7)+ d(1,8)-d(7,8)=57.5
S(7,9) = d(1,7)+ d(1,9)-d(7,9)=5

7:
S(8,9) = d(1,8)+ d(1,9)-d(8,9)=5
Гранка
(2,3)
(2,6)
(3,6)
(2,7)
(7,8)
(2,8)
(3,7)
(3,8)
(6,7)

Заштеда
97
89
89
58
57,5
57
57
57
57

Гранка
(6,8)
(4,9)
(2,4)
(2,9)
(3,9)
(4,7)
(4,8)
(6,9)
(7,9)

Заштеда
57
30
5
5
5
5
5
5
5

Гранка
(8,9)
(3,4)
(4,6)
(2,5)
(3,5)
(4,5)
(5,6)
(5,7)
(5,8)

Заштеда
5
4
4
1
0
0
0
0
0

Гранка
(5,9)

Заштеда
0

Од решението може да се констатира дека: Најголема заштеда има во гранката (2,3)
и од тука почнува трасирањето. Јазолот (2) има КО повеќе од 30m3, што значи дека во овај
регион мора да димензионираме возен парк кој ќе има корисна носивост поголема или
еднаква на 35m3, односно 40m3. Од тука,
I траса(2,6) = 35 + 3,7 = 38,7 m3. Првата траса ќе биде (1,2,6,1).
II траса(7,8) + (3,7) + (7,9) = 4,1 + 3,4 + 17,3 + 4,1 + 4,1 + 2,5 = 35,5m3 . Втората траса ќе
биде (1,7,8,3,9,1).
III траса(4,5) = 16,65 + 6,1 = 22,75 m3. Третата траса ќе биде (1,4,5,1).
Во овај регион вкупно ќе се одлага вкупно 96,95 m3 КО со три траси од вкупно
девет општини.
Првата траса ќе опслужува две општини Кавадарци и Росоман, и вкупно
ќе одлага КО 38,7 m3.
Втората траса ќе ги опслужува четирите општини Демир Капија, Градско,
Неготино и Лозово, и вкупно ќе одлага КО 35,5 m3.
Третата траса ќе опслужува две општини Свети Николе и Чашка, и вкупно ќе
одлага КО 22,75 m3.
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Табела број 5.25.2. Аналитичко решение за транспортни мрежи за ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП СО АЛГОРИТАМ ЗА РЕШЕНИЕ НА ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ

РЕГИОН

Пар

Траса

Вкупна

C i,j

Допуштеност

(0,1)

(0,1,0)

б

6,9

28

ДА

(0,2)

(0,1,2,0)

6,9+2,5=9,4

59

ДА

(0,3)

(0,1,2,3,0)

26,05

103

ДА

(0,4)

(0,1,2,3,4,0)

29,4

159

ДА

(0,5)

(0,1,2,3,4,5,0)

33,55

169,5

ДА

(0,6)

(0,1,2,3,4,5,6,0)

50,85

....

НЕ

(0,7)

(0,1,2,3,4,5,6,7,0)

...

....

НЕ

(0,8)

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,0)

...

(1,2)

(0,2,0)

2,5

30

ДА

(1,3)

(0,2,3,0)

19,15

74

ДА

(1,4)

(0,2,3,4,0)

22,55

131

ДА

(1,5)

(0,2,3,4,5,0)

26,65

141,5

ДА

(1,6)

(0,2,3,4,5,6,0)

43,95

....

НЕ

(1,7)

(0,2,3,4,5,6,7,0)

…

....

НЕ

(1,8)

(0,2,3,4,5,6,7,8, 0)

(2,3)

(0,3,0)

16,65

74

ДА

(2,4)

(0,3,4,0)

20,05

131

ДА

(2,5)

(0,3,4,5,0)

24,15

141,5

ДА

(2,6)

(0,3,4,5,6,0)

41,45

....

НЕ

(2,7)

(0,3,4,5,6,7,0)

....

НЕ

(2,8)

(0,3,4,5,6,7,8, 0)

(3,4)

(0,4,0)

(3,5)
(3,6)

НЕ

НЕ

НЕ
3,4

62

ДА

(0,4,5,0)

7,5

72,5

ДА

(0,4,5,6,0)

24,8

107,5

ДА

(3,7)

(0,4,5,6,7,0)

59,8

....

НЕ

(3,8)

(0,4,5,6,7,8,0)

(4,5)

(0,5,0)

4,1

68

ДА

(4,6)

(0,5,6,0)

21,4

103

ДА

(4,7)

(0,5,6,7,0)

56,4

87

НЕ

(4,8)

(0,5,6,7,8,0)

(5,6)

(0,6,0)

17,3

92

ДА

(5,7)

(0,6,7,0)

52,3

66

НЕ

(5,8)

(0,6,7,8,0)

(6,7)

(0,7,0)

35

112

(6,8)

(0,7,8,0)

38,7

(7,8)

(0,8,0)

3,7
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Графичкиот приказ за ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН е даден на наредната
слика број 5.14.
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЗА ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
ЛИНИСКИ ПРИКАЗ

ПРИКАЗ СО ГРАФОВИ

Слика број 5. 14. – Графички приказ на решение за вардарски плански регион
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

КОНСТАТАЦИЈА: Од оваа состојба може да се констатира дека ВАРДАРСКИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН има потреба за опслуга со три траси. Тие би нуделе опслуга на
целиот вардарски плански регион, со исклучок на некои населени места кои имаат положи
сообраќајно транспортни и патни услови но и мал број на жители кои немаат економска
исплатливост. Имајќи ги предвид географските поставености на сите населени места кои
се дел од овие девет општини КО би се одвивал без никакви проблеми (само со она
наведено во претходната реченица). Овај плански регион по показател население е најмал
во РМ има добра поставеност и близина до град Скопје не поголема од 50 км на главните
општински центри, одлична сообраќајно транспортна и патна инфраструктура и солидна
организациона поставеност на претпријатијата за УКО како посебни општински
организациони поставености за УКО. Од ова економски за опслуга овај плански регион
има одлични перформанси за примена на солидни и одлични услови за УКО посебно на
полето комунална сообраќајна и транспортна активност разгледувани од логистички и
еколошки момент со постигнување на солидна економска корист за граѓанинот и за
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претпријатието кое го опслужува системот УКО. Тука еколошкиот момент може да
постигне и одлични перформанси заради руралниот карактер но тоа не е случај заради
тешката индустрија лоцирана во овај плански регион (овај плански регион еколошки е
најзагаден но тоа мора да се потенцира дека не е последица од неквалитетно и лошо
организирано УКО). (Поопширен приказ во ПРИЛОГ 5.1.).
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН:

Количините на КО за оптимално решение.
Од тука просечниот генериран КО (соодветната колона за ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН) за секоја општина би бил: Штип – 43 m3, Кочани - 34,2 m3, Виница – 18 m3,
Делчево - 16 m3, Пробиштип – 15 m3, Берово – 13 m3, Македонска Каменица – 7,3 m3,
Чешиново – Облешево – 6,7 m3, Пехчево – 5 m3, Карбинци – 3,6 m3, и Зрновци – 3 m3
После направената опсервација. Табелата за ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН е
следна и е дадена како табела 5.26. за ова конкретно истражување. Додека решенијата за
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН како пресметана состојба е дадена во подолниот тек како
издвоени табели 5.27.1., 5.27.2. и 5.27.3. (5.27.).
Табела број 5.26. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ

РЕГИОН

Јазол

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

„V i “

34,2

18

16

15

13

7,3

6,7

5

3,6

3

Решенијата кои следуваат нудат оптимален алгоритам за дадениот плански
регион.
Табела број 5.27.1. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
1:
2:
3:
S(2,3) = d(1,2)+ d(1,3)-d(2,3)= 33+41S(3,4) = d(1,3)+ d(1,4)-d(3,4)=74
S(4,5) = d(1,4)+ d(1,5)-d(4,5)=30
12=62
S(3,5) = d(1,3)+ d(1,5)-d(3,5)=30
S(4,6) = d(1,4)+ d(1,6)-d(4,6)=106
S(2,4) = d(1,2)+ d(1,4)-d(2,4)= 33 + 65
S(3,6) = d(1,3)+ d(1,6)-d(3,6)=82
S(4,7) = d(1,4)+ d(1,7)-d(4,7)=101
– 36 = 62
S(3,7) = d(1,3)+ d(1,7)-d(3,7)=74
S(4,8) = d(1,4)+ d(1,8)-d(4,8)=47
S(2,5) = d(1,2)+ d(1,5)-d(2,5)= 30
S(3,8) = d(1,3)+ d(1,8)-d(3,8)=46
S(4,9) = d(1,4)+ d(1,9)-d(4,9)=118
S(2,6) = d(1,2)+ d(1,6)-d(2,6)= 61
S(3,9) = d(1,3)+ d(1,9)-d(3,9)=82
S(4,10) = d(1,4)+d(1,10)–d(4,10)= 22
S(2,7) = d(1,2)+ d(1,7)-d(2,7)= 62
S(3,10) = d(1,3)+d(1,10)–d(3,10)= 22
S(4,11) = d(1,4)+d(1,11)–d(4,11)=66
S(2,8) = d(1,2)+ d(1,8)-d(2,8)= 47
S(3,11) = d(1,3)+d(1,11)–d(3,11)= 65,5
S(2,9) = d(1,2)+ d(1,9)-d(2,9)= 62
S(2,10) = d(1,2)+d(1,10)–d(2,10)= 22
S(2,11) = d(1,2)+d(1,11)–d(2,11)= 62
6:
5:
S(7,8) = d(1,7)+ d(1,8)-d(7,8)=16
4:
S(6,7) = d(1,6)+ d(1,7)-d(6,7)=77
S(7,9) = d(1,7)+ d(1,9)-d(7,9)=89
S(5,6) = d(1,5)+ d(1,6)-d(5,6)=29
S(6,8) = d(1,6)+ d(1,8)-d(6,8)=46
S(7,10) = d(1,7)+d(1,10)–d(7,10)=22
S(5,7) = d(1,5)+ d(1,7)-d(5,7)=30
S(6,9) = d(1,6)+ d(1,9)-d(6,9)=164
S(7,11) = d(1,7)+d(1,11)–d(7,11)=66
S(5,8) = d(1,5)+ d(1,8)-d(5,8)=29
S(6,10) = d(1,6)+d(1,10)–d(6,10)=22
S(5,9) = d(1,5)+ d(1,9)-d(5,9)=30
S(6,11) = d(1,6)+d(1,11)–d(6,11)=65
S(5,10) = d(1,5)+d(1,10)–d(5,10)=21
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S(5,11) = d(1,5)+d(1,11)–d(5,11)=30
7:
S(8,9) = d(1,8)+ d(1,9)-d(8,9)=46
S(8,10) = d(1,8)+d(1,10)–d(8,10)= 0
S(8,11) = d(1,8)+d(1,11)–d(8,11)= 0
Гранка
(6,9)
(4,9)
(4,6)
(4,7)
(7,9)
(3,6)
(3,9)
(6,7)
(3,4)

Заштеда
164
118
106
101
89
82
82
77
74

Гранка
(3,7)
(4,11)
(7,11)
(9,11)
(3,11)
(6,11)
(2,3)
(2,4)
(2,7)

8:
S (9,10) = d(1,9)+d(1,10)–d(9,10)=22
S(9,11) = d(1,9)+d(1,11)–d(9,11)= 66

Заштеда
74
66
66
66
65,5
65
62
62
62

Гранка
(2,9)
(2,10)
(2,11)
(2,6)
(2,8)
(4,8)
(3,8)
(6,8)
(8,9)

Заштеда
62
62
62
61
47
47
46
46
46

9:
S(10,11) = d(1,10)+d(1,11)
d(10,11)=22

Гранка
(2,5)
(3,5)
(4,5)
(5,7)
(5,9)
(5,11)
(5,6)
(5,8)
(3,10)

Заштеда
30
30
30
30
30
30
29
29
22

Гранка
(4,10)
(6,10)
(7,10)
(9,10)
(10,11)
(5,10)
(7,8)
(8,10)
(8,11)

Заштеда
22
22
22
22
22
21
16
0
0

Од решението може да се констатира дека: Најголема заштеда има во гранката (6,9)
и од тука почнува трасирањето. Јазолот (2) има КО повеќе од 30 m3, што значи дека во
овај регион мора да димензионираме возен парк кој ќе има корисна носивост поголема
или еднаква на 35m3. Од тука,
I траса (6,9) + (7,9) = 13 + 5 + 7,3 + 5 = 30,3m3. Првата траса ќе биде (1,6,7,9,1).
II траса(3,4)= 18 + 16 = 34m3 . Втората траса ќе биде (1,3,4,1).
III траса(5,11) + (10,11) + (8,10) = 15 + 3 + 3,6 + 3 + 6,7 + 3,6 = 34,9m3 . Третата траса ќе
биде (1,5,8,10,11,1).
IV траса (2) = 34,2m3 . Четвртата траса ќе биде (1,2,1).
Во овај регион вкупно ќе се одлага вкупно 133,4 m3 КО со четири траси од вкупно
единаесет општини.
Значи, Првата траса ќе ги опслужува трите општини Берово, Македонска
Каменица и Пехчево, и вкупно ќе одлага 30,3 m3 КО.
Втората траса ќе опслужува две општини Виница и Делчево, и вкупно ќе
одлага 34 m3 КО.
Третата траса ќе опслужува четири општини Пробиштип, Чешиново –
Облешево, Карбиници и Зрновци, и вкупно ќе одлага 34,5 m3 КО.
Четвртата траса ќе опслужува една општина Кочани, со вкупно 34,2 m3 КО.
Табела број 5.27.2. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
ПРОДОЛЖУВА НА ДВЕ СТРАНИ
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Пар на
Вкупна побарувачка на
Допуштеност на
Траса
C i,j
ј
(0,1)
(0,1,0)
3,6
11 + 11 = 22
ДА
3,6 + 3 = 6,6

11 + 22 +33 = 66

ДА

(0,1,2,3,0)

6,6 + 34,2= 40,8

...

НЕ

(0,1,2,3,4,0)

40,8 + 6,7 = 47,5

...

НЕ

…

...

НЕ

(0,2)

(0,1,2,0)

(0,3)
(0,4)
(0,5)

(0,1,2,3,4,5,0)
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(0,6)

(0,1,2,3,4,5,6,0)

…

...

НЕ

(0,7)

(0,1,2,3,4,5,6,7,0)

…

...

НЕ

(0,8)

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,0)

…

...

НЕ

(0,9)

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)

…

...

НЕ

(0,10)

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,0)

…

...

НЕ

(1,2)

(0,2,0)

3

33+ 33 =66

ДА

(1,3)

(0,2,3,0)

3 + 34.2 = 37.2

...

НЕ

(1,4)

(0,2,3,4,0)

НЕ

(0,2,3,4,5,0)

…
7
…

...

(1,5)

...

НЕ

(1,6)

(0,2,3,4,5,6,0)

…

...

НЕ

(1,7)

(0,2,3,4,5,6,7,0)

…

...

НЕ

(1,8)

(0,2,3,4,5,6,7,8,0)

…

...

НЕ

(1,9)

(0,2,3,4,5,6,7,8,9,0)

…

...

НЕ

(1,10)

(0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,0)

…

...

НЕ

(2,3)

(0,3,0)

(2,4)

(0,3,4,0)

(2,5)

34.2

22

ДА

34.2 + 6.7 = 40.9

...

НЕ

(0,3,4,5,0)

…

...

НЕ

(2,6)

(0,3,4,5,6,0)

…

...

НЕ

(2,7)

(0,3,4,5,6,7,0)

…

...

НЕ

(2,8)

(0,3,4,5,6,7,8,0)

…

...

НЕ

(2,9)

(0,3,4,5,6,7,8,9,0)

…

...

НЕ

(2,10)

(0,3,4,5,6,7,8,9,10,0)

…

...

НЕ

(3,4)

(0,4,0)

6.7

23 + 23 = 46

ДА

(3,5)

(0,4,5,0)

6.7 + 18 = 24.7

23 + 18 + 41 = 82

ДА

(3,6)

(0,4,5,6,0)

24.7 + 7.3 = 32

(3,7)

(0,4,5,6,7,0)

(3,8)

23+ 18 +25 +58 = 124 ДА

32 + 16 = 48

...

НЕ

(0,4,5,6,7,8,0)

…

...

НЕ

(3,9)

(0,4,5,6,7,8,9,0)

…

...

НЕ

(3,10)

(0,4,5,6,7,8,9,10,0)

…

...

НЕ

(4,5)

(0,5,0)

(4,6)

(0,5,6,0)

(4,7)

(0,5,6,7,0)

(4,8)
(4,9)
(4,10)

(0,5,6,7,8,9,10,0)

(5,6)

(0,6,0)

(5,7)

(0,6,7,0)

7.3 + 16 = 23.3

(5,8)

(0,6,7,8,0)

23.3 + 5 = 28.3

(5,9)

(0,6,7,8,9,0)

28.3 + 13 = 41.3

(5,10)

(0,6,7,8,9,10,0)

(6,7)

(0,7,0)

(6,8)

(0,7,8,0)
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18

41 + 41 = 82

ДА

18 + 7.3 =25.3

41 + 25 + 58 = 124

ДА

25.3 + 16 = 41.3

...

НЕ

(0,5,6,7,8,0)

…

...

НЕ

(0,5,6,7,8,9,0)

…

...

НЕ

…

...

НЕ

7.3

58 + 58 = 116

ДА

58 + 22 + 65 = 145

ДА

58 + 22 + 35 + 88 = 203 ДА
...

НЕ

…

...

НЕ

16

65 + 65 = 130

ДА

16 + 5 = 21

65 + 35 + 88 = 188

ДА
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(6,9)

(0,7,8,9,0)

21 + 13 =34

(6,10)

(0,7,8,9,10,0)

34 + 15 = 49

(7,8)

(0,8,0)

(7,9)

(0,8,9,0)

(7,10)

(0,8,9,10,0)

19.7 +15 = 34.7

(8,9)

(0,9,0)

(8,10)

(0,9,10,0)

(9,10)

(0,10,0)

65 + 35 + 10 + 86 = 196 ДА
...

НЕ

6.7

88 + 88 = 196

ДА

6.7 + 13 =19.7

88 + 10 + 86 = 184

ДА

88 + 10 + 97 + 40 =235

ДА

13

86 + 86 = 172

ДА

13 + 15 = 28

86 + 97 + 40 = 223

ДА

15

40 + 40 = 80

ДА

Табела број 5.27.3. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
1:
2:
3:
d 0,1 = min{oo, 0 + 22}= 22
d 1,2 = min{oo, 22 + 66}= 88
d 2,3 = min{ oo, 66 + 22} = 88
d 0,2 = min{oo, 0 + 66}= 66
d 0,2 = min{oo, 0 + 66}= 66
6:
5:
d 6,7 = min {361; 212 + 130} = 342
4:
d 3,4 = min{oo, 88 + 46}= 134
d 6,8 = min {419; 212 + 188} = 400
d 5,6 = min{212; 216 + 116}= 332
d 3,5 = min { oo, 88 + 82} = 170
d 6,9 = min {oo; 212 + 196} = 408
d 5,7 = min{oo, 216 + 145}= 361
d 3,6 = min { oo, 88 + 124} = 212
d 5,8 = min{oo, 216 + 203}= 419
7:
d 7,8 = min {400; 342 + 196} = 538
d 7,9 = min {408; 342 + 184} = 526
d 7,10 = min { oo; 342 + 235} = 577

8:
d 8,9 = min {408; 400 + 172} 572
d 8,10 = min {577; 400 + 233}= 633

9:
d 9,10 = min {572; 408 + 80} = 488

ФОРМИРАЊЕ НА ТРАСИ: I траса: (0, 1, 0) и II траса: (0, 2, 0)

Графичкиот приказ за ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН е даден на наредната слика
број 5.15.
ПРОДОЛЖУВА НА НАРЕДНА СТРАНА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЗА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
ЛИНИСКИ ПРИКАЗ
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Слика број 5. 15. – Графички приказ на решение за источен плански регион
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

КОНСТАТАЦИЈА: Од оваа состојба може да се констатира дека ИСТОЧНИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН има потреба за опслуга со четири траси. Тие би нуделе опслуга на
целиот источен плански регион, со исклучок на некои населени места кои имаат лоши
сообраќајно транспортни и патни услови но и мал број на жители кои немаат економска
исплатливост, во овај плански регион има и повеќе населени места без жители. Имајќи ги
предвид географските поставености на сите населени места кои се дел од овие единаесет
општини КО би се одвивал без никакви проблеми (само со она наведено во претходната
реченица). Овај плански регион по показател население е мал но на поголема
територијална распостранетост. Има добра сообраќајно транспортна и патна
инфраструктура и солидна организациона поставеност на претпријатијата за УКО како
посебни општински организациони поставености за УКО. Од ова економски за опслуга
овај плански регион има многу добри перформанси за примена на солидни и посакувани
услови за УКО посебно на полето комунална сообраќајна и транспортна активност
разгледувани од логистички и еколошки момент со постигнување на солидна економска
корист за граѓанинот и за претпријатието кое го опслужува системот УКО. Тука
еколошкиот момент може да постигне и одлични перформанси заради руралниот карактер
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и заради непостоење на тешката индустрија во овај плански регион. (Поопширен приказ
во ПРИЛОГ 5.1.).
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН:

Количините на КО за оптимално решение.
Од тука просечниот генериран КО (соодветната колона за ЈУГОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН) за секоја општина би бил: Струмица – 50 m3, Радовиш – 25 m3,
Гевгелија – 21 m3, Босилово – 13 m3, Василево – 11 m3, Валандово – 11 m3,
Ново Село – 10 m3, Богданци – 8 m3, Конче – 3 м3 и Дојран – 3 m3.
После направената опсервација. Табелата за ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН е следна и е дадена како табела 5.28. за ова конкретно истражување. Додека
решенијата за ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН како пресметана состојба е дадена во
подолниот тек како издвоени табели 5.29.1., 5.29.2. и 5.29.3. (5.29.).
Табела број 5.28. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за ЈУГОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

Јазол „i“ 2
Количина 25
„Vi“

3
21

4
13

5
11

6
11

7
10

8
8

9
3

10
3

Решенијата кои следуваат нудат оптимален алгоритам за дадениот плански
регион.
Табела број 5.29.1. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
ПРОДОЛЖУВА НА НАРЕДНА СТРАНА
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
1:
2:
3:
S(3,4)=d(1,3)+d(1,4)-d(3,4)=2.5
S(4,5)=d(1,4)+d(1,5)-d(4,5)=2
S(I,j)=d(B,i)+d(B,j)-d(I,j)
S(2,3)=d(1,2)+d(1,3)-d(2,3)= 31+58S(3,5)=d(1,3)+d(1,5)-d(3,5) = 0.5
S(4,6)=d(1,4)+d(1,6)-d(4,6)=2.5
88=1
S(3,6)=d(1,3)+d(1,6)-d(3,6)=41
S(4,7)=d(1,4)+d(1,7)-d(4,7)=16.5
S(2,4)=d(1,2)+d(1,4)-d(2,4)=2.5
S(3,7)=d(1,3)+d(1,7)-d(3,7) = 3
S(4,8)=d(1,4)+d(1,8)-d(4,8)=2.5
S(2,5)=d(1,2)+d(1,5)-d(2,5)=9.5
S(3,8)=d(1,3)+d(1,8)-d(3,8)= 86
S(4,9)=d(1,4)+d(1,9)-d(4,9)=2.5
S(2,6)=d(1,2)+d(1,6)-d(2,6)=1
S(3,9)=d(1,3)+d(1,9)-d(3,9)=64
S(4,10)=d(1,4)+d(1,10)-d(4,10)=2.5
S(2,7)=d(1,2)+d(1,7)-d(2,7)=2
S(3,10)=d(1,3)+d(1,10)-d(3,10)=64
S(2,8)=d(1,2)+d(1,8)-d(2,8)=1
S(2,9)=d(1,2)+d(1,9)-d(2,9)=9
6:
5:
S(2,10)=d(1,2)+d(1,10)-d(2,10)= 0
S(7,8)=d(1,7)+d(1,8)-d(7,8)=2
S(6,7)=d(1,6)+d(1,7)-d(6,7)=2
S(7,9)=d(1,7)+d(1,9)-d(7,9)=2
S(6,8)=d(1,6)+d(1,8)-d(6,8)=44
4:
S(7,10)=d(1,7)+d(1,10)-d(7,10)=2
S(6,9)=d(1,6)+d(1,9)-d(6,9)=49
S(5,6)=d(1,5)+d(1,6)-d(5,6)=0.5
S(5,7)=d(1,5)+d(1,7)-d(5,7)=1.5
S(5,8)=d(1,5)+d(1,8)-d(5,8)=0.5
S(5,9)=d(1,5)+d(1,9)-d(5,9)=0.5
S(5,10)=d(1,5)+d(1,10)-d(5,10)=0
7:
S(8,9)=d(1,8)+d(1,9)-d(8,9)=44
S(8,10)=d(1,8)+d(1,10)-d(8,10)=64

V -57-

S(6,10)=d(1,6)+d(1,10)-d(6,10)=43

8:
S(9,10)=d(1,9)+d(1,10)-d(9,10)=44

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВРСКИ И РЕЛАЦИИ КОИ ГО
СЛЕДАТ УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД НА НИВО
НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Гранка
(3,8)
(3,9)
(3,10)
(8,10)
(6,9)
(6,8)
(8,9)
(9,10)
(6,10)

Заштеда
86
64
64
64
49
44
44
44
43

Гранка
(3,6)
(4,7)
(2,5)
(2,9)
(3,7)
(2,4)
(3,4)
(4,6)
(4,8)

Заштеда
41
16,5
9,5
9
3
2,5
2,5
2,5
2,5

Гранка
(4,9)
(4,10)
(2,7)
(4,5)
(6,7)
(7,8)
(7,9)
(7,10)
(5,7)

Заштеда
2,5
2,5
2
2
2
2
2
2
1,5

Гранка
(2,3)
(2,6)
(2,8)
(3,5)
(5,6)
(5,8)
(5,9)
(2,10)
(5,10)

Заштеда
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0

Од решението може да се констатира дека: Најголема заштеда има во гранката (3,8)
и од тука почнува трасирањето. Јазолот (2) има КО повеќе од 30 m3, што значи дека во
овај регион мора да димензионираме возен парк кој ќе има корисна носивост поголема
или еднаква на 35m3. Од тука,
I траса 21 + 8 =29 < 30. Првата траса ќе биде (1,3,8,1),
IIтраса гранките (6,9) + (9,10) +(4,6): 11+3+3+13=30. Втората траса ќе биде (1,6,9,4),
III траса гранките (7,10) + (5,7): 10+3+11=24 < 30. Третата траса ќе биде (1,7,10,5,1),
IV траса останува јазол 2 со капацитет од 25м3. Четврта траса ќе биде (1,2,1).
Во овај регион вкупно ќе се одлага вкупно 108m3 КО со четири траси од вкупно
единаесет општини.
Првата траса ќе опслужува од две општини Гевгелија и Богданци, и вкупно ќе
одлага 29 m3 КО.
Втората траса ќе опслужува три општини Валандово, Конче и Босилево, и
вкупно ќе одлага 30 m3 КО .
Третата траса ќе опслужува три општини Василево, Ново Село и Дојран, и
вкупно ќе одлага 24 m3 КО, и
Четвртата траса ќе опслужува една општина Радовиш, со вкупно 25m3 КО.
Табела број 5.29.2. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
ПРОДОЛЖУВА НА НАРЕДНА СТРАНА
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Пар на
Вкупна побарувачка на
Допуштеност на
Траса
C i,j
ј
(0,1)
(0,1,0)
11
4,5 + 4,5 = 9
ДА
11 +12 = 23

26

ДА

11 +12 +10 = 33

55,5

ДА

33 + 11 = 44

...

НЕ

…

...

НЕ

(0,1,2,3,4,5,6,0)

…

...

НЕ

(0,7)

(0,1,2,3,4,5,6,7,0)

…

...

НЕ

(0,8)

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,0)

…

...

НЕ

(0,9)

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)

…

...

НЕ

(1,2)

(0,2,0)

13

19

ДА

(1,3)

(0,2,3,0)

13 + 10 = 23

48,5

ДА

(0,2)

(0,1,2,0)

(0,3)

(0,1,2,3,0)

(0,4)

(0,1,2,3,4,0)

(0,5)

(0,1,2,3,4,5,0)

(0,6)
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23 + 11 = 34
34 + 87 = 42

96,5

ДА

...

НЕ

(0,2,3,4,5,6,0)

…

...

НЕ

(0,2,3,4,5,6,7,0)

…

...

НЕ

(1,8)

(0,2,3,4,5,6,7,8,0)

…

...

НЕ

(1,9)

(0,2,3,4,5,6,7,8,9,0)

…

...

НЕ

(2,3)

(0,3,0)

10

46

ДА

(2,4)

(0,3,4,0)

21

94

ДА

(2,5)

(0,3,4,5,0)

24

129

ДА

(2,6)

(0,3,4,5,6,0)

32

121

ДА

(2,7)

(0,3,4,5,6,7,0)

53

...

НЕ

(2,8)

(0,3,4,5,6,7,8,0)

…

...

НЕ

(2,9)

(0,3,4,5,6,7,8,9,0)

…

...

НЕ

(3,4)

(0,4,0)

11

50

ДА

(3,5)

(0,4,5,0)

14

85

ДА

(3,6)

(0,4,5,6,0)

25

107

ДА

(3,7)

(0,4,5,6,7,0)

46

...

НЕ

(3,8)

(0,4,5,6,7,8,0)

…

...

НЕ

(3,9)

(0,4,5,6,7,8,9,0)

…

...

НЕ

(4,5)

(0,5,0)

3

78

ДА

(4,6)

(0,5,6,0)

11

100

ДА

(4,7)

(0,5,6,7,0)

32

130

ДА

(4,8)

(0,5,6,7,8,0)

35

162

ДА

(4,9)

(0,5,6,7,8,9,0)

60

...

НЕ

(5,6)

(0,6,0)

8

86

ДА

(5,7)

(0,6,7,0)

29

116

ДА

(5,8)

(0,6,7,8,0)

32

148

ДА

(5,9)

(0,6,7,8,9,0)

57

...

НЕ

(6,7)

(0,7,0)

21

116

ДА

(6,8)

(0,7,8,0)

24

148

ДА

(6,9)

(0,7,8,9,0)

49

...

НЕ

(7,8)

(0,8,0)

3

96

ДА

(7,9)

(0,8,9,0)

28

149

ДА

(8,9)

(0,9,0)

3

62

ДА

(1,4)

(0,2,3,4,0)

(1,5)

(0,2,3,4,5,0)

(1,6)
(1,7)
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Табела број 5.29.3 Аналитичко решение на транспортна мрежа за ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
1:
2:
3:
d 0,1 = min{oo, 0 + 9}= 9
d 1,2 = min{26; 19 + 9}= 28
d 0,3 = min{oo, 0 + 55,5}= 55,5
d 0,2 = min{oo, 0 + 26}= 26
d 1,3 = min{55.5; 9 + 48.5}=57.5
d 1,3 = min{55.5; 9 + 48.5}=57.5
d 0,3 = min{oo, 0 + 55.5}= 55.5
d 1,4 = min{oo, 9 + 96.5}= 105.5
d 1,4 = min{oo, 9 + 96.5}= 105.5
d 0,2 = min{oo, 0 + 26}= 26
d 2,3 = min{55,5; 26 + 46}= 72
d 2,4 = min{105.5; 26+ 94}= 120
d 0,3 = min{oo, 0 + 55.5}= 55.5
4:
d 2,5 = min{oo, 26 + 129}= 155
d 1,4 = min{oo, 9 + 96,5}= 105.5
d 2,6 = min{oo, 26 + 121}= 147
d 2,4 = min{105,5; 26 + 94}= 120
5:
d 2,5 = min{oo, 26 + 129}= 155
d 2,5 = min{oo, 26 + 129}= 155
d 2,6 = min{oo, 26 + 121}= 147
d 2,6 = min{oo, 26 + 121}= 147
6:
d 3,4 = min{105,5; 55,5 + 50}= 105,5
d 3,5 = min{155; 55,5 + 85}= 140.5
d 2,6 = min{oo, 26 + 121}= 147
d 3,5 = min{155; 55,5 + 85}= 140.5
d 3,6 = min{147; 55,5 + 107}= 162.5
d 3,6 = min{147; 55,5 + 107}= 162.5
d 3,6 = min{147; 55,5 + 107}= 162.5
d 4,5 = min{140.5; 105.5 + 78}= 183.5
d 4,7 = min{ oo; 105.5 + 130}= 235.5
d 4,6 = min{147; 105.5 + 100}= 205.5
d 4,8 = min{ oo; 105.5 + 162}= 267.5
d 4,7 = min{ oo; 105.5 + 130}= 235.5
d 5,6 = min{ 147; 140.5 + 86}= 226.5
7:
d 4,7 = min{ oo; 105.5 + 130}= 235.5
d 5,7 = min{ 235; 140.5 + 116}= 256.5
d 4,8 = min{ oo; 105.5 + 162}= 267.5
d 4,8 = min{ oo; 105.5 + 162}= 267.5
d 5,8 = min{ 267.5; 140.5 + 148}= 288.5
d 5,7 = min{ 235; 140.5 + 116}= 256.5
8:
d 5,8 = min{ 267.5; 140.5 + 148}= 288.5
d 4,8 = min{ oo; 105.5 + 162}= 267.5
9:
d 6,7 = min{ 235; 147 + 116}= 256.5
d 5,8 = min{ 267.5; 140.5 + 148}= 288.5
d 7,9 = min{ oo; 235.5 + 149}= 384.5
d 6,8 = min{ 267.5; 147 + 148}= 288.5
d 6,8 = min{ 267.5; 147 + 148}= 295
d 8,9 = min{ 384.5; 267.5 + 62}= 329.5
d 7,8 = min{ 267.5; 235.5 + 96}= 331.5
d 7,9 = min{ oo; 235.5 + 149}= 384.5

Графичкиот приказ за ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН е даден на наредната
слика број 5.16.
ПРОДОЛЖУВА НА НАРЕДНА СТРАНА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЗА ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
ЛИНИСКИ ПРИКАЗ
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ПРИКАЗ СО ГРАФОВИ

ПРИКАЗ ПО АЛГОРИТАМ ДИЈСКТРА

Слика број 5. 16. – Графички приказ на решение за југоисточен плански регион
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

КОНСТАТАЦИЈА: Од оваа состојба може да се констатира дека ЈУГО
ИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН има потреба за опслуга со четири траси. Тие би
нуделе опслуга на целиот југоисточен плански регион, со исклучок на некои населени
места кои имаат лоши сообраќајно транспортни и патни услови но и мал број на жители
кои немаат економска исплатливост, во овај плански регион има и повеќе населени места
без жители. Имајќи ги предвид географските поставености на сите населени места кои се
дел од овие десет општини КО би се одвивал без никакви проблеми (само со она наведено
во претходната реченица). Овај плански регион по показател население е мал но на
поголема територијална распостранетост. Има добра сообраќајно транспортна и патна
инфраструктура и солидна организациона поставеност на претпријатијата за УКО како
посебни општински организациони поставености за УКО. Од ова економски за опслуга
овај плански регион има многу добри перформанси за примена на солидни и посакувани
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услови за УКО посебно на полето комунална сообраќајна и транспортна активност
разгледувани од логистички и еколошки момент со постигнување на солидна економска
корист за граѓанинот и за претпријатието кое го опслужува системот УКО. Тука
еколошкиот момент може да постигне и одлични перформанси заради руралниот карактер
и заради непостоење на тешката индустрија во овај плански регион. (Поопширен приказ
во ПРИЛОГ 5.1.).
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН:

Количините на КО за оптимално решение.
Од тука просечниот генериран КО (соодветната колона за СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН) за секоја општина би бил: Куманово – 95 m3, Липково – 24,4 m3,
Крива Паланка – 18,7 m3, Кратово – 9,4 m3, Старо Нагоричане – 4,4 m3 и Ранковце – 3,8 m3.
После направената опсервација. Табелата за СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН е следна и е дадена како табела 5.30. за ова конкретно истражување. Додека
решенијата за СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН како пресметана состојба е дадена
во подолниот тек како издвоени табели 5.31.1., 5.31.2. и 5.31.3. (5.31.).
Табела број 5.30. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН
Јазол „i“
Количина
„Vi“

2

3

4

5

6

24.4

18.7

9.4

4.4

3.8

Решенијата кои следуваат нудат оптимален алгоритам за дадениот плански
регион.
Табела број 5.31.1. Аналитичко решение на транспортна мрежа за СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
1:
2:
3:
S(2,3) = d(1,2)+ d(1,3)-d(2,3)= 0
S(3,4) = d(1,3)+ d(1,4)-d(3,4)=75
S(4,5) = d(1,4)+ d(1,5)-d(4,5)=24
S(2,4) = d(1,2)+ d(1,4)-d(2,4)= 0
S(3,5) = d(1,3)+ d(1,5)-d(3,5)=66
S(4,6) = d(1,4)+ d(1,6)-d(4,6)=74
S(2,5) = d(1,2)+ d(1,5)-d(2,5)=0
S(3,6) = d(1,3)+ d(1,6)-d(3,6)=21
S(2,6) = d(1,2)+ d(1,6)-d(2,6)=0
4:
S(5,6) = d(1,5)+ d(1,6)-d(5,6)=24
Гранка
(3,4)
(4,6)
(3,5)
(4,5)

Заштеда
75
74
66
24

Гранка
(5,6)
(3,6)
(2,3)
(2,4)

Заштеда
24
21
0
0

Гранка
(2,5)
(2,6)

Заштеда
0
0

Од решението може да се констатира дека: Најголема заштеда има во гранката (3,4)
и од тука почнува трасирањето. Јазолот (2) има КО повеќе од 30 m3, што значи дека во
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овај регион мора да димензионираме возен парк кој ќе има корисна носивост поголема
или еднаква на 35m3. Од тука,
I траса (3,4) = 18,7 + 9,4 = 28,1 m3 . Првата траса ќе биде (1,3,4,1).
II траса(5,6) = 4,4 + 3,8 = 8,2 m3 . Втората траса ќе биде (1,5,6,4).
III траса(2) = 24,4m3. Третата траса ќе биде (1,2,1).
Значи во овај регион ќе се одлага 60,7 m3 КО од вкупно шест општини.
Првата траса ќе опслужува две општини Крива Паланка и Кратово, и вкупно
ќе одлага 28,1 m3 КО.
Втората траса ќе опслужува две општини Старо Нагоричане и Ранковце, и
вкупно ќе одлага 8,2 m3 КО.
Третата траса ќе опслужува една општина Липково, и вкупно ќе одлага 24,4
3
m КО.
Табела број 5.31.2. Аналитичко решение на транспортна мрежа за СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Пар на
Вкупна побарувачка на
Допуштеност
Траса
C i,j
ј
(0,1)
(0,1,0)
24,4
24
ДА
(0,2)

(0,1,2,0)

28.8

48

ДА

(0,3)

(0,1,2,3,0)

32.6

110

ДА

(0,4)

(0,1,2,3,4,0)

42

…

НЕ

(0,5)

(0,1,2,3,4,5,0)

…

…

НЕ

(1,2)

(0,2,0)

4,4

24

ДА

(1,3)

(0,2,3,0)

8,2

86

ДА

(1,4)

(0,2,3,4,0)

ДА

(0,2,3,4,5,0)

17,6
7
36,3

118

(1,5)

…

НЕ

(2,3)

(0,3,0)

3,8

86

ДА

(2,4)

(0,3,4,0)

13,2

118

ДА

(2,5)

(0,3,4,5,0)

31,9

167

ДА

(3,4)

(0,4,0)

9,4

106

ДА

(3,5)

(0,4,5,0)

13,8

155

ДА

(4,5)

(0,5,0)

18,7

124

ДА

Табела број 5.31.3. Аналитичко решение на транспортна мрежа за СЕВЕРОИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
1:
2:
3:
d 0,1 = min{oo, 0 + 24}= 24
d 1,2 = min{48, 24 + 24}= 48
d 2,3 = min{ 110, 48 + 86} = 134
d 1,3 = min{110, 24 + 86}= 110
d 0,2 = min{oo, 0 + 48}= 48
d 2,4 = min{ 144, 48 + 118} = 166
d 1,4 = min{oo, 24 + 118}= 144
d 2,5 = min{ oo, 48 + 167} = 215
d 0,3 = min{oo, 0 + 110}= 110
4:
d 2,3 = min{ 110, 48 + 86} = 134
d 2,4 = min{ 144, 48 + 118} = 166
d 2,5 = min{ oo, 48 + 167} = 215
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5:
d 3,4 = min{144, 110 + 106}= 216
d 3,5 = min { 215, 110 + 155} = 265

6:
d 4,5 = min{215; 144 + 124}= 268
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Графичкиот приказ за СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН е даден на
наредната слика број 5.17.
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЗА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИРЕГИОН
ЛИНИСКИ ПРИКАЗ

ПРИКАЗ СО ГРАФОВИ

ПРИКАЗ ПО АЛГОРИТАМ ДИЈСКТРА

Слика број 5. 17. – Графички приказ на решение за североисточен плански регион
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

КОНСТАТАЦИЈА: Од оваа состојба може да се констатира дека
СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН има потреба за опслуга со три траси. Тие би
нуделе опслуга на целиот североисточен плански регион. Имајќи ги предвид географските
поставености на сите населени места кои се дел од овие шест општини КО би се одвивал
без никакви проблеми, имајќи ја како предност близината до град Скопје но и големината
на општина Куманово која е одличен центален општински регионален центар. Овај
плански регион по показател население е солиден на не многу голема територијална
распостранетост. Има добра сообраќајно транспортна и патна инфраструктура и солидна
организациона поставеност на претпријатијата за УКО како посебни општински
организациони поставености за УКО, за рурален карактер скоро одлични. Од ова
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економски за опслуга овај плански регион има многу добри перформанси за примена на
солидни и посакувани услови за УКО посебно на полето комунална сообраќајна и
транспортна активност разгледувани од логистички и еколошки момент со постигнување
на солидна економска корист за граѓанинот и за претпријатието кое го опслужува
системот УКО. Тука еколошкиот момент може да постигне и одлични перформанси
заради руралниот карактер но тука има и на тешка индустрија лоцирана во овај плански
регион. (Поопширен приказ во ПРИЛОГ 5.1.).
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН:

Количините на КО за оптимално решение.
Од тука просечниот генериран КО (соодветната колона за ПЕЛАГОНИСКИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН) за секоја општина би бил: Битола – 85,9m3, Прилеп – 69,1m3,
Ресен – 15,1m3, Долнени – 12,2 m3, Крушево – 8,7 m3, Демир Хисар – 8,5 m3,
Могила – 6 m3, Кривогаштани – 5,5 m3, и Новаци – 3,2 m3.
После направената опсервација. Табелата за ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ
РЕГИОН е следна и е дадена како табела 5.32. за ова конкретно истражување. Додека
решенијата за ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН како пресметана состојба е дадена
во подолниот тек како издвоени табели 5.33.1., 5.33.2. и 5.33.3. (5.33.).
Табела број 5.32. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за ПЕЛАГОНИСКИ
ПЛАНСКИ РЕГИОН

Јазол „i“
Количина
„Vi“

2

3

4

5

6

7

8

9

69.1

15.1

12.2

8.7

8.5

6

5.5

3.2

Решенијата кои следуваат нудат оптимален алгоритам за дадениот плански
регион.
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Табела број 5.33.1. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
1:
2:
3:
S(2,3) = d(1,2)+ d(1,3)-d(2,3)= 6
S(3,4) = d(1,3)+ d(1,4)-d(3,4)=6
S(4,5) = d(1,4)+ d(1,5)-d(4,5)=79
S(2,4) = d(1,2)+ d(1,4)-d(2,4)= 99
S(3,5) = d(1,3)+ d(1,5)-d(3,5)=6
S(4,6) = d(1,4)+ d(1,6)-d(4,6)=18
S(2,5) = d(1,2)+ d(1,5)-d(2,5)=79
S(3,6) = d(1,3)+ d(1,6)-d(3,6)=6
S(4,7) = d(1,4)+ d(1,7)-d(4,7)=36
S(2,6) = d(1,2)+ d(1,6)-d(2,6)=18
S(3,7) = d(1,3)+ d(1,7)-d(3,7)=8
S(4,8) = d(1,4)+ d(1,8)-d(4,8)=100
S(2,7) = d(1,2)+ d(1,7)-d(2,7)=36
S(3,8) = d(1,3)+ d(1,8)-d(3,8)=6
S(4,9) = d(1,4)+ d(1,9)-d(4,9)=7
S(2,8) = d(1,2)+ d(1,8)-d(2,8)=100
S(3,9) = d(1,3)+ d(1,9)-d(3,9)=1
S(2,9) = d(1,2)+ d(1,9)-d(2,9)=22
5:
6:
4:
S(6,7) = d(1,6)+ d(1,7)-d(6,7)=20
S(7,8) = d(1,7)+ d(1,8)-d(7,8)=36
S(5,6) = d(1,5)+ d(1,6)-d(5,6)=70
S(6,8) = d(1,6)+ d(1,8)-d(6,8)=73
S(7,9) = d(1,7)+ d(1,9)-d(7,9)=9
S(5,7) = d(1,5)+ d(1,7)-d(5,7)=15
S(6,9) = d(1,6)+ d(1,9)-d(6,9)=7
S(5,8) = d(1,5)+ d(1,8)-d(5,8)=117
S(5,9) = d(1,5)+ d(1,9)-d(5,9)=1
7:
S(8,9) = d(1,8)+ d(1,9)-d(8,9)=10

Гранка
(5,8)
(2,8)
(4,8)
(2,4)
(2,5)
(4,5)
(6,8)
(5,6)
(2,7)

Заштеда
117
100
100
99
79
79
73
70
36

Гранка
(4,7)
(7,8)
(2,9)
(6,7)
(2,6)
(4,6)
(5,7)
(8,9)
(7,9)

Заштеда
36
36
22
20
18
18
15
10
9

Гранка
(3,7)
(4,9)
(6,9)
(2,3)
(3,4)
(3,5)
(3,6)
(3,8)
(3,9)

Заштеда
8
7
7
6
6
6
6
6
1

Гранка
(5,9)

Заштеда
1

Од решението може да се констатира дека: Најголема заштеда има во гранката (3,8)
и од тука почнува трасирањето. Јазолот (2) има КО повеќе од 30 m3, што значи дека во
овај регион мора да димензионираме возен парк кој ќе има корисна носивост поголема
или еднаква на 35m3. Од тука,
I траса (8,7) + (4,8) + (4,5) + (6,8) + (7,8) 5,5 + 6 + 12,2 + 8,7 + 12,2 + 8,7 + 8,5 + 5,5 + 6 +
5,5 = 78,3m3. Првата траса ќе биде (1, 4, 5, 6, 7, 8, 1),
II траса(2,9) = 69,1 + 3,2 = 72,3m3. Втората траса ќе биде (1, 2, 9, 1),
III траса (3) = 15,1m3. Третата траса ќе биде (1, 3,1).
Во овај регион вкупно ќе се одлага 165,7 m3 КО со три траси од вкупно девет
општини.
Првата траса ќе опслужува пет општини Долнени, Крушево, Демир Хисар,
Могила и Кривогаштани, и вкупно ќе одлага КО 78,3 m3.
Втората траса ќе опслужува две општини Прилеп и Новаци, и вкупно ќе
одлага 72,3 m3 КО.
Третата траса ќе опслужува една општина Ресен, и вкупно ќе одлага 15,1 m3
КО.
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Табела број 5.33.2. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ
со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Пар на
Вкупна побарувачка на
Допуштеност на
Траса
C i,j
ј
(0,1)
(0,1,0)
3,2
4,5 + 4,5 = 9
ДА
(0,2)

(0,1,2,0)

9,2

26

ДА

(0,3)

(0,1,2,3,0)

17,7

55,5

ДА

(0,4)

(0,1,2,3,4,0)

26,4

...

ДА

(0,5)

(0,1,2,3,4,5,0)

32,2

...

ДА

(0,6)

(0,1,2,3,4,5,6,0)

101,3

...

НЕ

(0,7)

(0,1,2,3,4,5,6,7,0)

…

...

НЕ

(0,8)

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,0)

…

...

НЕ

(1,2)

(0,2,0)

6

19

ДА

(1,3)

(0,2,3,0)

14,5

48,5

ДА

(1,4)

(0,2,3,4,0)

96,5

ДА

(1,5)

(0,2,3,4,5,0)

23,2
7
28,7

...

ДА

(1,6)

(0,2,3,4,5,6,0)

37.5

...

НЕ

(1,7)

(0,2,3,4,5,6,7,0)

…

...

НЕ

(1,8)

(0,2,3,4,5,6,7,8,0)

…

...

НЕ

(2,3)

(0,3,0)

15,1

46

ДА

(2,4)

(0,3,4,0)

17,2

94

ДА

(2,5)

(0,3,4,5,0)

22,7

129

ДА

(2,6)

(0,3,4,5,6,0)

91,8

121

НЕ

(2,7)

(0,3,4,5,6,7,0)

…

...

НЕ

(2,8)

(0,3,4,5,6,7,8,0)

…

...

НЕ

(3,4)

(0,4,0)

8,7

50

ДА

(3,5)

(0,4,5,0)

14,2

85

ДА

(3,6)

(0,4,5,6,0)

83,3

107

НЕ

(3,7)

(0,4,5,6,7,0)

…

...

НЕ

(3,8)

(0,4,5,6,7,8,0)

…

...

НЕ

(4,5)

(0,5,0)

5,5

78

ДА

(4,6)

(0,5,6,0)

74,6

100

НЕ

(4,7)

(0,5,6,7,0)

…

130

НЕ

(4,8)

(0,5,6,7,8,0)

(5,6)

(0,6,0)

(5,7)
(5,8)
(6,7)

…

162

НЕ

69,1

86

НЕ

(0,6,7,0)

…

116

НЕ

(0,6,7,8,0)

…

148

НЕ

(0,7,0)

12,2

116

ДА

(6,8)

(0,7,8,0)

27,3

148

ДА

(7,8)

(0,8,0)

15,1

96

ДА
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Табела број 5.33.3. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
1:

НЕМА РЕШЕНИЕ

Графичкиот приказ за ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН е даден на
наредната слика број 5.18.
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЗА ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
ЛИНИСКИ ПРИКАЗ

ПРИКАЗ СО ГРАФОВИ

Слика број 5. 18. – Графички приказ на решение за пелагониски плански регион
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

КОНСТАТАЦИЈА: Од оваа состојба може да се констатира дека
ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН има потреба за опслуга со три траси. Тие би
нуделе опслуга на целиот пелагониски плански регион. Имајќи ги предвид географските
поставености на сите населени места кои се дел од овие девет општини КО би се одвивал
без никакви проблеми, но не е така со оние стари општини во општините Могила, Новаци,
Кривогаштани и Долнени кои имаат слаба сообраќајна инфрастрикура и организација на
УКО. Овај плански регион по показател население е солиден на голема територијална
распостранетост (особено општина Прилеп). Има добра сообраќајно транспортна и патна
инфраструктура и солидна организациона поставеност на претпријатијата за УКО како
посебни општински организациони поставености за УКО, за рурален карактер не многу
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солидни. Од ова економски за опслуга овај плански регион има добри перформанси за
примена на добри и посакувани услови за УКО посебно на полето комунална сообраќајна
и транспортна активност разгледувани од логистички и еколошки момент со
постигнување на солидна економска корист за граѓанинот и за претпријатието кое го
опслужува системот УКО. Тука еколошкиот момент може да постигне и одлични
перформанси заради руралниот карактер но тука има и на тешка индустрија лоцирана во
овај плански регион како и главните енергетски државни потенцијали. (Поопширен
приказ во ПРИЛОГ 5.1.).
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН:

Количините на КО за оптимално решение.
Од тука просечниот генериран КО (соодветната колона за ЈУГОЗАПАДНИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН) за секоја општина би бил: Струга - 57m3, Охрид – 50 m3,
Кичево – 27,1 m3, Дебар – 17,6 m3, Зајас – 10,5 m3, Осломеј – 9,4 m3,
Македонски Брод – 6,5 m3, Центар Жупа – 5,9 m3, Дебарца – 5 m3, Пласница – 4,1m3,
Вевчани – 3,3 m3, Другово – 3 m3 и Вранештица – 1,2 m3.
После направената опсервација.Табелата за ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН е следна и е дадена како табела 5.34. за ова конкретно истражување. Додека
решенијата за ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН како пресметана состојба е дадена во
подолниот тек како издвоени табели 5.35.1., 5.35.2. и 5.35.3. (5.53.).
Табела број 5.34. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за ЈУГОЗАПАДЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН
Јазол

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Количина
„V i “

50

27,1

17,6

10,5

9,4

6,5

5,9

5

4,1

3,3

3

1,2

Решенијата кои следуваат нудат оптимален алгоритам за дадениот плански
регион.
Табела број 5.35.1. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
ПРОДОЛЖУВА НА НАРЕДНА СТРАНА
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
1:
2:
3:
S(2,3) = d(1,2)+ d(1,3)-d(2,3)= 12
S(3,4) = d(1,3)+ d(1,4)-d(3,4)= 53
S(4,5) = d(1,4)+ d(1,5)-d(4,5)= 52
S(2,4) = d(1,2)+ d(1,4)-d(2,4)= 0
S(3,5) = d(1,3)+ d(1,5)-d(3,5)= 119
S(4,6) = d(1,4)+ d(1,6)-d(4,6)= 53
S(2,5) = d(1,2)+ d(1,5)-d(2,5)= 11
S(3,6) = d(1,3)+ d(1,6)-d(3,6)= 120
S(4,7) = d(1,4)+ d(1,7)-d(4,7)= 52
S(2,6) = d(1,2)+ d(1,6)-d(2,6)= 12
S(3,7) = d(1,3)+ d(1,7)-d(3,7)= 117
S(4,8) = d(1,4)+ d(1,8)-d(4,8)= 89,5
S(2,7) = d(1,2)+ d(1,7)-d(2,7)= 11
S(3,8) = d(1,3)+ d(1,8)-d(3,8)= 46
S(4,9) = d(1,4)+ d(1,9)-d(4,9)= 5
S(2,8) = d(1,2)+ d(1,8)-d(2,8)= 0
S(3,9) = d(1,3)+ d(1,9)-d(3,9)= 38
S(4,10) = d(1,4)+ d(1,10)-d(4,10)= 52
S(2,9) = d(1,2)+ d(1,9)-d(2,9)= 12
S(3,10) = d(1,3)+ d(1,10)-d(3,10)= 116
S(4,11) = d(1,4)+ d(1,11)-d(4,11)= 21
S(2,10) = d(1,2)+ d(1,10)-d(2,10)= 11
S(3,11) = d(1,3)+ d(1,11)-d(3,11)=1
S(4,12) = d(1,4)+ d(1,12)-d(4,12)= 52
S(2,11) = d(1,2)+ d(1,11)-d(2,11)= 0
S(3,12) = d(1,3)+ d(1,12)-d(3,12)= 109
S(4,13) = d(1,4)+ d(1,13)-d(4,13)= 53
S(2,12) = d(1,2)+ d(1,12)-d(2,12)= 12
S(3,13) = d(1,3)+ d(1,13)-d(3,13)= 117
S(2,13) = d(1,2)+ d(1,13)-d(2,13)= 12
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4:
S(5,6) = d(1,5)+ d(1,6)-d(5,6)= 129
S(5,7) = d(1,5)+ d(1,7)-d(5,7)= 116
S(5,8) = d(1,5)+ d(1,8)-d(5,8)= 45
S(5,9) = d(1,5)+ d(1,9)-d(5,9)= 139
S(5,10) = d(1,5)+ d(1,10)-d(5,10)= 116
S(5,11) = d(1,5)+ d(1,11)-d(5,11)= 0
S(5,12) = d(1,5)+ d(1,12)-d(5,12)= 108
S(5,13) = d(1,5)+ d(1,13)-d(5,13)= 116
7:
S(8,9) = d(1,8)+ d(1,9)-d(8,9)= 1
S(8,10) = d(1,8)+ d(1,10)-d(8,10)= 45
S(8,11) = d(1,8)+ d(1,11)-d(8,11)= 0
S(8,12) = d(1,8)+ d(1,12)-d(8,12)= 46
S(8,13) = d(1,8)+ d(1,13)-d(8,13)= 46
10:
S(11,12) = d(1,11)+ d(1,12)-d(11,12)= 1
S(11,13) = d(1,11)+ d(1,13)-d(11,13)= 1
Гранка
(7,10)
(5,9)
(5,6)
(3,6)
(3,5)
(7,13)
(10,13)
(3,7)
(3,13)
(6,7)
(6,13)
(3,10)
(5,7)
(5,10)
(5,13)
(6,10)
(3,12)
(6,12)

Заштеда
154
139
129
120
119
119
119
117
117
117
117
116
116
116
116
116
109
109

Гранка
(12,13)
(5,12)
(7,12)
(10,12)
(4,8)
(3,4)
(4,6)
(4,13)
(4,5)
(4,7)
(4,10)
(4,12)
(3,8)
(6,8)
(8,12)
(8,13)
(5,8)
(7,8)

5:
S(6,7) = d(1,6)+ d(1,7)-d(6,7)= 117
S(6,8) = d(1,6)+ d(1,8)-d(6,8)= 46
S(6,9) = d(1,6)+ d(1,9)-d(6,9)= 38
S(6,10) = d(1,6)+ d(1,10)-d(6,10)= 116
S(6,11) = d(1,6)+ d(1,11)-d(6,11)= 1
S(6,12) = d(1,6)+ d(1,12)-d(6,12)= 109
S(6,13) = d(1,6)+ d(1,13)-d(6,13)= 117
8:
S(9,10) = d(1,9)+ d(1,10)-d(9,10)= 37
S(9,11) = d(1,9)+ d(1,11)-d(9,11)= 1
S(9,12) = d(1,9)+ d(1,12)-d(9,12)= 38
S(9,13) = d(1,9)+ d(1,13)-d(9,13)= 32

11:
S(12,13) = d(1,12)+ d(1,13)-d(12,13)=
109

Заштеда
109
108
108
108
89,5
53
53
53
52
52
52
52
46
46
46
46
45
45

Гранка
(8,10)
(3,9)
(6,9)
(9,12)
(7,9)
(9,10)
(9,13)
(4,11)
(2,3)
(2,6)
(2,9)
(2,12)
(2,13)
(2,5)
(2,7)
(2,10)
(4,9)
(3,11)

6:
S(7,8) = d(1,7)+ d(1,8)-d(7,8)= 45
S(7,9) = d(1,7)+ d(1,9)-d(7,9)= 37
S(7,10) = d(1,7)+ d(1,10)-d(7,10)= 154
S(7,11) = d(1,7)+ d(1,11)-d(7,11)= 0
S(7,12) = d(1,7)+ d(1,12)-d(7,12)= 108
S(7,13) = d(1,7)+ d(1,13)-d(7,13)= 119
9:
S(10,11) = d(1,10)+ d(1,11)-d(10,11)=
0
S(10,12) = d(1,10)+ d(1,12)-d(10,12)=
108
S(10,13) = d(1,10)+ d(1,13)-d(10,13)=
119

Заштеда
45
38
38
38
37
37
32
21
12
12
12
12
12
11
11
11
5
1

Гранка
(6,11)
(8,9)
(9,11)
(11,12)
(11,13)
(2,4)
(2,8)
(2,11)
(5,11)
(7,11)
(8,11)
(10,11)

Заштеда
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Од решението може да се констатира дека: Најголема заштеда има во гранката
(7,10) и од тука почнува трасирањето, Јазолот (2) има КО од 50m3, што значи дека во овај
регион мора да димензионираме возен парк кој ќе има корисна носивост поголема или
еднаква на 50m3, односно 60m3. Од тука,
Iтраса (7,10) + (5,9) + (5,6)+ (7,13) + (10,13) = 59m3. Првата траса ќе биде (1, 5, 6, 7, 9, 10,
13, 1).
IIтраса (3,12) + (4,8) + (11,12) = 59,8m3, Втората траса ќе биде (1, 3, 4, 8, 11, 12, 1),
III траса(2) = 50m3. Третата траса ќе биде (1, 2,1).
Во овај регион вкупно ќе се одлага 168,8 m3 КО со три траси од вкупно девет
општини.
Првата траса ќе опслужува шест општини и тоа: Зајас, Осломеј, Македонски
Брод, Дебарца, Пласница и Вранештица, и вкупно ќе одлага 59 m3 КО.
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Втората траса ќе опслужува пет општини и тоа: Кичево, Дебар, Центар Жупа,
Вевчани, Другово, и вкупно ќе одлага 59,8 m3 КО.
Трета траса опслужува една општина и тоа Охрид, и вкупно ќе одлага 50 m3
КО.
Табела број 5.35.2. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
ПРОДОЛЖУВА НА ДВЕ НАРЕДНИ СТРАНА
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Пар на
Вкупна побарувачка на
Допуштеност
Траса
C i,j
ј
(0,1)
(0,1,0)
3,3
11 + 11 = 22 ДА
11 + 22 +33 = 66 НЕ

(0,2)

(0,1,2,0)

53,3

(0,3)

(0,1,2,3,0)

58,3

,,,

НЕ

(0,4)

(0,1,2,3,4,0)

…

,,,

НЕ

(0,5)

(0,1,2,3,4,5,0)

…

,,,

НЕ

(0,6)

(0,1,2,3,4,5,6,0)

…

,,,

НЕ

(0,7)

(0,1,2,3,4,5,6,7,0)

…

,,,

НЕ

(0,8)

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,0)

…

,,,

НЕ

(0,9)

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)

…

,,,

НЕ

(0,10)

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,0)

…

,,,

НЕ

(0,11)

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,0)

…

НЕ

(0,12)

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,0)

…

НЕ

(1,2)

(0,2,0)

50

33+ 33 =66

НЕ

(1,3)

(0,2,3,0)

…

,,,

НЕ

(1,4)

(0,2,3,4,0)

,,,

НЕ

(1,5)

(0,2,3,4,5,0)

…
7
…

,,,

НЕ

(1,6)

(0,2,3,4,5,6,0)

…

,,,

НЕ

(1,7)

(0,2,3,4,5,6,7,0)

…

,,,

НЕ

(1,8)

(0,2,3,4,5,6,7,8,0)

…

,,,

НЕ

(1,9)

(0,2,3,4,5,6,7,8,9,0)

…

,,,

НЕ

(1,10)

(0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,0)

…

,,,

НЕ

(1,11)

(0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,0)

…

(1,12)

(0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,0)

…

(2,3)

(0,3,0)

5

19 + 19 = 38

ДА

(2,4)

(0,3,4,0)

8

110

ДА

(2,5)

(0,3,4,5,0)

32,1

126

ДА

(2,6)

(0,3,4,5,6,0)

41,5

135

НЕ

(2,7)

(0,3,4,5,6,7,0)

…

,,,

НЕ

(2,8)

(0,3,4,5,6,7,8,0)

…

,,,

НЕ

(2,9)

(0,3,4,5,6,7,8,9,0)

…

,,,

НЕ

(2,10)

(0,3,4,5,6,7,8,9,10,0)

…

,,,

НЕ

(2,11)

(0,3,4,5,6,7,8,9,10,11,0)

…

...

НЕ

(2,12)

(0,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,0)

…

...

НЕ
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3

110

ДА

(0,4,5,0)

30,1

121

ДА

(3,6)

(0,4,5,6,0)

39,5

...

НЕ

(3,7)

(0,4,5,6,7,0)

…

,,,

НЕ

(3,8)

(0,4,5,6,7,8,0)

…

,,,

НЕ

(3,9)

(0,4,5,6,7,8,9,0)

…

,,,

НЕ

(3,10)

(0,4,5,6,7,8,9,10,0)

…

,,,

НЕ

(3,11)

(0,4,5,6,7,8,9,10,11,0)

…

...

НЕ

(3,12)

(0,4,5,6,7,8,9,10,11,12,0)

…

...

НЕ

(4,5)

(0,5,0)

27,1

120

ДА

(4,6)

(0,5,6,0)

36,5

...

НЕ

(4,7)

(0,5,6,7,0)

…

,,,

НЕ

(4,8)

(0,5,6,7,8,0)

…

,,,

НЕ

(4,9)

(0,5,6,7,8,9,0)

…

,,,

НЕ

(4,10)

(0,5,6,7,8,9,10,0)

…

,,,

НЕ

(4,11)

(0,5,6,7,8,9,10,11,0)

…

...

НЕ

(4,12)

(0,5,6,7,8,9,10,11,12,0)

…

...

НЕ

(5,6)

(0,6,0)

9,4

130

ДА

(5,7)

(0,6,7,0)

19,9

139

ДА

(5,8)

(0,6,7,8,0)

21,1

165

ДА

(5,9)

(0,6,7,8,9,0)

25,2

200

ДА

(5,10)

(0,6,7,8,9,10,0)

31,7

218

ДА

(5,11)

(0,6,7,8,9,10,11,0)

49,3

...

НЕ

(5,12)

(0,6,7,8,9,10,11,12,0)

…

...

НЕ

(6,7)

(0,7,0)

10,5

138

ДА

(6,8)

(0,7,8,0)

11,7

164

ДА

(6,9)

(0,7,8,9,0)

16,7

199

ДА

(6,10)

(0,7,8,9,10,0)

23,2

217

ДА

(6,11)

(0,7,8,9,10,11,0)

40,8

...

НЕ

(6,12)

(0,7,8,9,10,11,12,0)

…

...

НЕ

(7,8)

(0,8,0)

1,2

142

ДА

(7,9)

(0,8,9,0)

5,3

177

ДА

(7,10)

(0,8,9,10,0)

11,8

195

ДА

(7,11)

(0,8,9,10,11,0)

29,4

239

ДА

(7,12)

(0,8,9,10,11,12,0)

35,3

239,5

ДА

(8,9)

(0,9,0)

4,1

154

ДА

(8,10)

(0,9,10,0)

10,6

172

ДА

(8,11)

(0,9,10,11,0)

28,2

216

ДА

(8,12)

(0,9,10,11,12,0)

34,1

216,5

ДА

(9,10)

(0,10,0)

4,1

172

ДА

(9,11)

(0,10,11,0)

21,7

216

ДА

(9,12)

(0,10,11,12,0)

30

216,5

ДА

(3,4)

(0,4,0)

(3,5)
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(10,11)

(0,11,0)

17,6

96

ДА

(10,12)

(0,11,12,0)

23,5

96,5

ДА

(11,12)

(0,12,0)

5,9

90

ДА

Табела број 5.29.3. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
1:
d 0,1 = min{oo, 0 + 3,3}= 3,3
d 2,3 = min{ oo; oo + 5}= oo
d 2,4 = min{ oo; oo + 8}= oo
d 2,5 = min{ oo; oo + 32,1}= oo
НЕМА РЕШЕНИЕ

Графичкиот приказ за ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН е даден на
наредната слика број 5.19.
ПРОДОЛЖУВА НА НАРЕДНА СТРАНА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЗА ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
ЛИНИСКИ ПРИКАЗ

ПРИКАЗ СО ГРАФОВИ
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Слика број 5. 19. – Графички приказ на решение за југозападен плански регион
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

КОНСТАТАЦИЈА: Од оваа состојба може да се констатира дека
ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН има потреба за опслуга со три траси. Тие би
нуделе опслуга на целиот југозападен плански регион. Имајќи ги предвид географските
поставености на сите населени места кои се дел од овие тринаесет општини (девет после
2013 година) КО би се одвивал без никакви проблеми, но не е така со оние стари општини
во општините од поранешните општини кои се припојуваат со општина Кичево. Ова од
едноставна причина што би требало да се состави нов графички изглед на целиот плански
регион, но и тие стари општини имаат слаба сообраќајна инфрастрикура и организација на
УКО. Овај плански регион по показател население е солиден на голема територијална
распостранетост (особено општините Струга и Охрид како главни туристички центри).
Има добра сообраќајно транспортна и патна инфраструктура и солидна организациона
поставеност на претпријатијата за УКО како посебни општински организациони
поставености за УКО, за рурален карактер не многу солидни. Од ова економски за опслуга
овај плански регион има добри перформанси за примена на добри и посакувани услови за
УКО посебно на полето комунална сообраќајна и транспортна активност разгледувани од
логистички и еколошки момент со постигнување на солидна економска корист за
граѓанинот и за претпријатието кое го опслужува системот УКО посебно во летните
туристички денови. Тука еколошкиот момент може да постигне и одлични перформанси
заради туристичкиот карактер но тука има и на одредена индустрија лоцирана во овај
плански регион како и енергетски државни потенцијали. (Поопширен приказ во
ПРИЛОГ 5.1.).
ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН:

Количините на КО за оптимално решение.
Од тука просечниот генериран КО (соодветната колона за ПОЛОШКИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН) за секоја општина би бил: Тетово – 87,87 m3, Гостивар – 73 m3,
Боговиње – 26,1 m3, Врапчиште – 22,8 m3, Желино – 21,9 m3, Теарце – 20,2 m3,
Брвеница – 14,3 m3, Јегуновце – 9,7 m3, Маврово и Ростуша – 7,8 m3.
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После направената опсервација.Табелата за ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН е
следна и е дадена како табела 5.36. за ова конкретно истражување. Додека решенијата за
ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН како пресметана состојба е дадена во подолниот тек
како издвоени табели 5.37.1., 5.37.2. и 5.37.3. (5.37.).
Табела број 5.36. Приказ на јазлите со количините на генериран КО за ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ
РЕГИОН

Јазол „i“
Количина
„Vi“

2

3

4

5

6

7

8

9

73

26.1

22.8

21.9

20.2

14.3

9.7

7.8

Решенијата кои следуваат нудат оптимален алгоритам за дадениот плански
регион.
Табела број 5.37.1. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
1:
2:
3:
S(2,3) = d(1,2)+ d(1,3)-d(2,3)= 2,5
S(3,4) = d(1,3)+ d(1,4)-d(3,4)=1,5
S(4,5) = d(1,4)+ d(1,5)-d(4,5)=2,5
S(2,4) = d(1,2)+ d(1,4)-d(2,4)= 57,5
S(3,5) = d(1,3)+ d(1,5)-d(3,5)=0
S(4,6) = d(1,4)+ d(1,6)-d(4,6)=7
S(2,5) = d(1,2)+ d(1,5)-d(2,5)=2,5
S(3,6) = d(1,3)+ d(1,6)-d(3,6)=0,5
S(4,7) = d(1,4)+ d(1,7)-d(4,7)=6
S(2,6) = d(1,2)+ d(1,6)-d(2,6)=0
S(3,7) = d(1,3)+ d(1,7)-d(3,7)=2,5
S(4,8) = d(1,4)+ d(1,8)-d(4,8)=9
S(2,7) = d(1,2)+ d(1,7)-d(2,7)=7
S(3,8) = d(1,3)+ d(1,8)-d(3,8)=2,5
S(4,9) = d(1,4)+ d(1,9)-d(4,9)=54
S(2,8) = d(1,2)+ d(1,8)-d(2,8)=3
S(3,9) = d(1,3)+ d(1,9)-d(3,9)=14,5
S(2,9) = d(1,2)+ d(1,9)-d(2,9)=55
5:
6:
4:
S(6,7) = d(1,6)+ d(1,7)-d(6,7)=1
S(7,8) = d(1,7)+ d(1,8)-d(7,8)=5
S(5,6) = d(1,5)+ d(1,6)-d(5,6)=4,5
S(6,8) = d(1,6)+ d(1,8)-d(6,8)=27,5
S(7,9) = d(1,7)+ d(1,9)-d(7,9)=7
S(5,7) = d(1,5)+ d(1,7)-d(5,7)=5,5
S(6,9) = d(1,6)+ d(1,9)-d(6,9)=0
S(5,8) = d(1,5)+ d(1,8)-d(5,8)=18,5
S(5,9) = d(1,5)+ d(1,9)-d(5,9)=2,5
7:
S(8,9) = d(1,8)+ d(1,9)-d(8,9)=2
Гранка
(2,4)
(2,9)
(4,9)
(6,8)
(5,8)
(3,9)
(4,8)
(2,7)
(4,6)

Заштеда
57,5
55
54
27,5
18,5
14,5
9
7
7

Гранка
(7,9)
(4,7)
(5,7)
(7,8)
(5,6)
(2,8)
(2,3)
(2,5)
(3,7)

Заштеда
7
6
5,5
5
4,5
3
2,5
2,5
2,5

Гранка
(3,8)
(4,5)
(5,9)
(8,9)
(3,4)
(6,7)
(3,6)
(2,6)
(3,5)

Заштеда
2,5
2,5
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

Гранка
(6,9)

Заштеда
0

Од решението може да се констатира дека: Најголема заштеда има во гранката (4,9)
и од тука почнува трасирањето, Од тука,
Iтраса (4,9) + (6,8) + (8,9) 22,8 + 7,8 + 20,2 + 7,8 + 9,7 + 7,8 = 78m3. Првата траса ќе биде
(1, 4 ,6, 8 ,9, 1),
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IIтраса (5,7) + (3,7) 21,9 + 14,3 + 26,1 + 20,2 = 76,6 m3. Втората траса ќе биде (1, 3 ,5 , 7,
1),
III траса (2) = 73 m3. Третата траса ќе биде (1, 2 ,1),
Во овај регион вкупно ќе се одлага 227,6 m3 КО со три траси од вкупно девет
општини.
Првата траса ќе опслужува шест општини Врапчиште, Маврово и Ростуше,
Теарце, Јегуновце и вкупно ќе одлага 78 m3 КО
Втората траса ќе опслужува пет општини и тоа: Боговиње, Желино и
Брвеница и вкупно ќе одлага 76,6 m3 КО.
Трета траса опслужува една општина и тоа Гостивар, и вкупно ќе одлага 73 m3
КО.
Табела број 5.37.2. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
ПРОДОЛЖУВА НА НАРЕДНА СТРАНА
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОЛОШКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Пар на
Вкупна побарувачка на
Допуштеност
Траса
C i,j
ј
(0,1)
(0,1,0)
14,3
14
ДА
36.2

…

НЕ

(0,1,2,3,0)

…

…

НЕ

(0,4)

(0,1,2,3,4,0)

…

…

НЕ

(0,5)

(0,1,2,3,4,5,0)

…

…

НЕ

(0,6)

(0,1,2,3,4,5,6,0)

…

…

НЕ

(0,7)

(0,1,2,3,4,5,6,7,0)

…

…

НЕ

(0,8)

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,0)

…

…

НЕ

(1,2)

(0,2,0)

21,9

19

ДА

(1,3)

(0,2,3,0)

31,6

42,5

ДА

(1,4)

(0,2,3,4,0)

НЕ

(0,2,3,4,5,0)

51,8
7
…

…

(1,5)

…

НЕ

(1,6)

(0,2,3,4,5,6,0)

…

…

НЕ

(1,7)

(0,2,3,4,5,6,7,0)

…

…

НЕ

(1,8)

(0,2,3,4,5,6,7,8,0)

…

…

НЕ

(2,3)

(0,3,0)

9,7

42

ДА

(2,4)

(0,3,4,0)

29,9

110

ДА

(2,5)

(0,3,4,5,0)

56

…

НЕ

(2,6)

(0,3,4,5,6,0)

…

…

НЕ

(2,7)

(0,3,4,5,6,7,0)

…

…

НЕ

(2,8)

(0,3,4,5,6,7,8,0)

…

…

НЕ

(3,4)

(0,4,0)

20,2

28

ДА

(3,5)

(0,4,5,0)

46,1

42,5

НЕ

(3,6)

(0,4,5,6,0)

…

…

НЕ

(3,7)

(0,4,5,6,7,0)

…

…

НЕ

(3,8)

(0,4,5,6,7,8,0)

…

…

НЕ

(0,2)

(0,1,2,0)

(0,3)
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(4,5)

(0,5,0)

26,1

19

ДА

(4,6)

(0,5,6,0)

61,1

…

НЕ

(4,7)

(0,5,6,7,0)

…

…

НЕ

(4,8)

(0,5,6,7,8,0)

…

…

НЕ

(5,6)

(0,6,0)

(5,7)

(0,6,7,0)

(5,8)

(0,6,7,8,0)

(6,7)

(0,7,0)

(6,8)

(0,7,8,0)

(7,8)

(0,8,0)

35

58

ДА

57,8

…

НЕ

…

…

НЕ

22,8

66

ДА

30,6

164

ДА

7,8

152

ДА

Табела број 5.37.3. Аналитичко решение на транспортна мрежа за ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ
РЕГИОН со примена на логистички пристапи за УКО
АНАЛИТИЧКИ ПРИСТАП НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
1:
d 0,1 = min{ oo ; 0 + 14} = 14
d 1,2 = min{ oo ; 14 + 19} = 33
d 1,3 = min{ oo ; 14 + 42.5} = 56.5
d 2,3 = min{ 56.5 ; 33 + 42} = 75
d 2,4 = min{ oo ; 33 + 110} = 143
d 3,4 = min{ 143 ; 56.5 + 28} = 84.5
d 4,5 = min{ oo ; 84.5 + 19} = 103.5
d 5,6 = min{ oo ; 103.5 + 58} = 161.5
d 6,7 = min{ oo ; 161.5 + 66} = 227.5
d 6,8 = min{ 227.5 ; 161.5 + 164} =
325.5
d 7,8 = min{ 325.5 ; 227.5 + 152} =
379.5

Графичкиот приказ за ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН е даден на наредната
слика број 5.20.
ПРОДОЛЖУВА НА НАРЕДНА СТРАНА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЗА ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
ЛИНИСКИ ПРИКАЗ
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ПРИКАЗ СО ГРАФОВИ

ПРИКАЗ ПО АЛГОРИТАМ ДИЈСКТРА

Слика број 5. 20. – Графички приказ на решение за полошки плански регион
Изработено од кандидатот на докторската дисертација

КОНСТАТАЦИЈА: Од оваа состојба може да се констатира дека ПОЛОШКИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН има потреба за опслуга со три траси. Тие би нуделе опслуга на
целиот полошкиплански регион. Имајќи ги предвид географските поставености на сите
населени места кои се дел од овие девет општини КО би се одвивал со одредени
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проблеми заради ридско планинските предели во руралните општини. Овај плански
регион по показател население е одличен на мала територијална распостранетост (особено
општините Тетово заедно со гравитацијата на руралните опшини исто и Гостивар). Има
добра сообраќајно транспортна и патна инфраструктура и не баш солидна организациона
поставеност на претпријатијата за УКО како посебни општински организациони
поставености за УКО, за рурален карактер не многу солидни но и на градските општини
уште многу нешта треба за УКО да биде на посакуван минимум. Од ова економски за
опслуга овај плански регион има добри перформанси (кои во не се искористени за
примена на добри и посакувани услови за УКО посебно на полето комунална сообраќајна
и транспортна активност разгледувани од логистички и еколошки момент со
постигнување на солидна економска корист за граѓанинот и за претпријатието кое го
опслужува системот УКО во текот на целата година). Тука еколошкиот момент може да
постигне и одлични перформанси тука има и одредена индустрија лоцирана во овај
плански регион како но овај момент е на најниско можно ниво за РМ. (Поопширен
приказ во ПРИЛОГ 5.1.).
КОНСТАТАЦИИ ЗА ОСУМТЕ ПЛАНСКИ РЕГИОНИ:

Како констатирани состојби за сите плански региони од сообраќајно транспортен
аспект, а поткрепени со уникатните решенија би биле следните:
ЗА СКОПЈЕ 1: Големината на општините по показател население нуди посебна
опслуга на секоја општина, голема концентрација на мал простор, мали трошоци за
нејзина опслуга, одлични претпријатија за УКО структурално кадровски и
инфраструктурно, постоење на модерен депониски простор и одлична сообраќајна и патна
состојба. Ова нуди модерни услови на живот од аспект на УКО.
ЗА СКОПЈЕ 2: Големината на општините по показател население не нуди
посебна опслуга на секоја општина (освен за погоелмите), голема концентрација на мал
простор, мали трошоци за нејзина опслуга, одлични претпријатија за УКО структурално
кадровски и инфраструктурно (иако карактерот на општините е рурален (модерен рурален
со постоење на индустриски капацитети)), постоење на модерен депониски простор и
одлична сообраќајна и патна состојба. Ова нуди модерни услови на живот од аспект на
УКО.
ЗА ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН: Големината на општините по показател
население не нуди посебна опслуга на секоја општина, нема голема концентрација на мал
простор, има трошоци за нејзина опслуга (особено во руралните средини), градските
општини имаат одлични претпријатија за УКО структурално кадровски и
инфраструктурно (но не и руралните), постоење на модерен депониски простор (доколку
се користи депонискиот простор за скопскиот плански регион) и одличната сообраќајна и
патна состојба (и тука за руралните општини ова е исклучок за сите општини)). Ова нуди
солидни услови на живот од аспект на УКО.
ЗА ИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН: Големината на општините по показател
население не нуди посебна опслуга на секоја општина, нема голема концентрација на мал
простор, има трошоци за нејзина опслуга (особено во руралните средини), градските
општини имаат одлични претпријатија за УКО структурално кадровски и
инфраструктурно (но не и руралните кои имаат голем број на населени рурални места со
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мал број на жители), постоење на модерен депониски простор нема и одличната
сообраќајна и патна состојба (и тука за руралните општини ова е исклучок за сите
општини). Ова нуди солидни услови на живот од аспект на УКО.
ЗА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН: Големината на општините по
показател население не нуди посебна опслуга на секоја општина, нема голема
концентрација на мал простор, има трошоци за нејзина опслуга (особено во руралните
средини), градските општини имаат одлични претпријатија за УКО структурално
кадровски и инфраструктурно (но руралните ова го надополнуваат со здружување по
просторниот концепт на функција за УКО), постоење на модерен депониски простор нема
и одличната сообраќајна и патна состојба (и тука за руралните општини ова е исклучок за
сите општини). Ова нуди солидни модерни услови на живот од аспект на УКО.
ЗА СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН: Големината на општините по
показател население не нуди посебна опслуга на секоја општина (тука има гоелми
рурални општини кои треба да имаат здружување по просторен концепт на УКО – што не
е случај), има голема концентрација на мал простор и во градските и во руралните центри,
има трошоци за нејзина опслуга, градските општини имаат одлични претпријатија за УКО
структурално кадровски и инфраструктурно (но не и руралните), постоење на модерен
депониски простор (доколку се користи депонискиот простор за скопскиот плански
регион) и одлична сообраќајна и патна состојба која може да понуди оптималност за УКО.
Ова нуди солидни модерни услови на живот од аспект на УКО.
ЗА ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН: Големината на општините по
показател население не нуди посебна опслуга на секоја општина (тука оддалеченоста на
Ресен ја издвојува како посебна траса), нема голема концентрација на мал простор, има
трошоци за нејзина опслуга (особено во руралните средини, како и градските среини кои
се протегаат на голем простор), градските општини имаат одлични претпријатија за УКО
структурално кадровски и инфраструктурно (но не и руралните, но и тука има моменти на
здружување за УКО), постоење на модерен депониски простор нема и одличната
сообраќајна и патна состојба (освен за руралните општини кои се на голема
распостранетост)). Ова нуди одлични услови на живот од аспект на УКО во градските
средини, и солидни за руралните.
ЗА ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН: Големината на општините по
показател население не нуди посебна опслуга на секоја општина, нема голема
концентрација на мал простор, има трошоци за нејзина опслуга (особено во руралните
средини), градските општини имаат солидни претпријатија за УКО структурално
кадровски и инфраструктурно (но не и руралните кои и воопшто да не функционираат),
постоење на модерен депониски простор нема, и има голем број на диви депонии, и
одличната сообраќајна и патна состојба (и тука за руралните општини ова е исклучок за
сите општини)). Ова нуди солидни но не модерни услови на живот од аспект на УКО во
цел плански регион.
ЗА ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН: Големината на општините по показател
население нуди посебна опслуга на секоја градска општина, а руралните се со голема
концентрасција на население, голема концентрација на мал простор, има трошоци за
нејзина опслуга, градските општини имаат лоши претпријатија за УКО структурално
кадровски и инфраструктурно (исто и руралните), постоење на модерен депониски
простор нема и состојбата со УКО е алармантна. Има одлична сообраќајна и патна
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состојба (исклучок за планинските населени места). Ова не нуди солидни услови на живот
од аспект на УКО.
Ваквите решенија се во функција на УКО глобално и за примана на посакувани
планови за УКО кои се дел од подолните наслови ан оваа глава.
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5.5.

ПРОБЛЕМИ СО ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА КАКО
УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

ПОЈАВА

КОЈА

ВЛИЈАЕ

ВРЗ

Глобализација е термин кој се користи за да ги опише промените во општествата и
светската економија како резултат на драматично зголемената трговска и културна
размена. Во специфично економски контекст се однесува речиси исклучиво на ефектите
на трговската либерализација, односно слободната трговија. Под поимот "економска
глобализација" подразбира слободна трговија и растечки односи помеѓу членките на една
индустрија во различни делови на светот со кореспондирачка ерозија на националниот
суверенитет во економската сфера. Но глобализацијата најчесто се дефинира како
„растечка економска меѓузависност на држави ширум светот преку зголемен број и
начини на прекугранична транскација на стоки и служби, послободен интернационален
економски проток и побрза и поширока дифузија на технологијата (дефиниција на
Меѓународен монетарен фонд - ММФ)“. Слободниот проток на стоки и капитал значи
поголем избор за потрошувачите, повисоки животни стандарди и развој на економиите.
Зголемениот обем на информации и нивната рамена доведува до поголемо разбирање на
туѓите култури и до развој на вистинско мултикултурно глобално општество.
Глобализација претставува појава преку која појавите на одреден систем се
разгледуваат како делови од многу подсистеми, тука јасно и прецизно се формираат
релациите и врските кои ја пратат одредена системска појава хоризонтално и верикално.
Глобално секоја работа носи одредени елементи на поврзаност со пониски слоеви од
одреден систем. Системот со текот на неговото оформување се бори да оствари ефекти на
одредено ниво. Но со тек на времето и практицирањето на секојдневието и рутината која
го прати некој оформен систем тој мора да се проширува. Последна фаза од
проширувањето е глобализацијата. Тука владеат голем број на правила од подолните
слоеви но и мал и конкретен предлог на функционални барани елементи за опстојување на
глобалата.
Логистиката како наука од секогаш имала интерес глобалните придобивки да
ги понуди на секој поединец. Од тука јасно и недвосмислено може да се потенцира
врската која ја има оваа наука со глобализмот како појава. Тој глобализам најмногу се
чувствува во економските и политичките односи на функционалност на одредени
просторно временски и функционални логистички концепт. Примена на се што е
логистика оди од микро до макро глобала кога е логистиката во прашање. Затоа секоја
системска појава треба и мора да се разгледува во микс од логистика со целокупната
глобална состојба на разгледување на појавите.
Постојат низа на критики кои ја тангираат глобализацијата. За ова истражување
како една критика би била еколошката односно онаа критика која ја испраќаат оние кои се
загрижени за животната средина кои потенцираат дека на сметка на глобализацијата
корпорациите во нивната трка по профит и доминација на глобализираниот пазар ретко
водат сметка за животната средина. Одговорот на ова прашање, иако не во вистинска
смисла на зборот го дава студијата на нобеловецот Џозеф Е. Стиглиц кој прави разлика
помеѓу корисната и штетната глобализација. Корисна глобализација е онаа која земјите
во развој особено јужно азиските и источно азиските економии кои не само што брзо
растеа, туку беа и зачудувачки стабилни. Доколку не потклекнеа на пртитисоците кои ги
правеше САД со цел да ја заштити својата економија од конкуренцијата која се повеќе и
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го сепарираше и намалуваше профитот, азиските земји според Стиглиц за брзо време ќе
успееа да формираат економски сојуз налик на ЕУ. Но освен корисна глобализација има
една мрачна страна на глобализацијата која за жал ја зафати РМ која направи
осиромашување и уништување на сопствената економија.
Ако се има во предвид глобализацијата нејзините користи и штети гледано
социолошки тоа се одразува и врз УКО како процес кој е секојдневие при растот и падот
на економиите. Затоа наведените податоци во глава два од ова истражување кои одат во
насока на потенцирање на количините на создаден КО може јасно да се потенцира дека
секоја развиена и растечка економија или држава бара реална и одржлива политика за
разрешница на УКО, а секоја опаѓачка и слаба економија и држава тоа го прави во обратен
процес.
Овие претходни два пасоси може со сигурност да ја дефинираат политиката на
УКО во рамки на сопствените државотворни граници. Логистиката тука прави спој на
примена на сите нејзини аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и пристапи во
носење на сериозни и издржани заклучоци. Тоа во ова истражување е дел од новиот
ЛМУКО кој е поткрепен со низа на реални и базични податоци за државотворната целина.
Јасно и на недвосмислен начин може и мора да се постигне флесибилност при носење на
одлуки за УКО со логистички предзнак, а тоа најдобро го има во суштината на ЛМУКО.
За корисна глобализација и нејзините позитивни придобивки дополнување за ова
истражување но и потенцирање на се што е сообраќајно транспортно комунално и
логистичко е наредниот наслов од оваа глава четири насловот 5.7. кој прави спој и нуди
конкретни можности на решенија на секое ниво. Поврзаноста на овие нивоа само така ќе
понудат уникатност но и одржливост на сиетемот УКО, но и корист на секоја држава како
целина од глобалниот светски поредок. Овие наведени решенија за УКО како плански
активности треба да се вклопат во претходно наведените алгоритамски слики кои се дел
од претходните глави на ова истражување. Сите наведени и потенцирани придобивки за
системот УКО се јасно елеборирани во ова истражување, и несомнено е водено сметка за
нивната примена во креацијата и моделирањето на ЛМУКО. Но уште поважно е тоа што
овај ЛМУКО нуди решенија на регионално ниво, прави анализи и дава сугестиии за
оправданост или неоправданост. Тоа пак дополнително прави основа за одржлива нова
функционална ЛСУКО. Тоа со сигурност го нуди ова уникатно истражување на оваа
докторска дисертација гледано како целина на вака поставени осум издвоени глави кои се
во нејзин состав.
5.6.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ГЛАВНИ ВЛИЈАНИЈА НА ЛОГИСТИЧКИОТ МОДЕЛ ВРЗ
ЛОГИСТИЧАКА СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

Идентификација или претстава на одредена појава во ова истражување ќе биде
претставена преку елементите на патното сообраќајно инженерство. Тоа најдобар и јасен
приказ на овие влијанија на УКО како ЛМУКО и нивно влијание врз ЛСУКО ќе биде
логистички дадено преку патот (трасата) кој најчесто се нарекува „синџир“. Доколку
поедини гранки на даден пат (траса) се појавуваат само еднаш, патот се нарекува „прост
пат“ или синџир кој има еден почеток и еден крај, а доколку пак секој јазол се појавуваат
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само еднаш, патот се нарекува „елементарен пат“ синџир со низа на дополнителни
приоди.
Поврзаноста на УКО е појава која најчесто има низа на дополнителни приоди,
пристапи и населени места кои не секогаш се поставени по посакувани правила и
посакувани моменти на размисла. За два јазли (пристапни места за населени места) се
вели дека се поврзани ако постои пат кој ги поврзува тие два јазли, додека за една
ненасочена мрежа се вели дека е поврзана, ако постои пат помеѓу сите парови на јазли во
мрежата (населени места кои се наоѓаат на иста патна линија), а пак за една насочена
мрежа се вели дека е поврзана ако соодветната ненасочена мрежа (која се добива ако се
укине насоката во насочената мрежа) е поврзана. Заради насоченоста на гранките кај
насочената мрежа, тешко дека ќе постојат патишта помеѓу сите парови на јазли. Насочена
мрежа кај која сепак постојат патишта помеѓу сите парови јазли и се вика „силно поврзана
насочена мрежа“ 36.
Науката која прави јасна идентификација на влијанијата е теоријата на графови
односно транспортните мрежи каде посебно интересен е поимот на дрво. Дрвото
претставува поврзан граф на јазли и гранки. Под дрво на ненасочена мрежа се подразбира
поврзан граф кој не содржи циклуси. Додека за дрво кај насочен граф карактеристично е
тоа што тоа поседува јазол-корен и постои единствен пат до било кое дрво или јазол. На
овај принцип се оформени и планските региони на РМ со јасно и прецизно дефинирани
центри кои имаат улога на глави или центри со најголемо влијание во регионот. Се во
регионот што се одвива има своја гравитација кон тој главен центар. За регоинално ниво
на УКО ова е претставено во глава седум каде се дефинираат логистички зоните за
собирање и транспорт на КО во зависност од бројот на жители како фактор.
Корисниците на транспортната мрежа, сообраќајните инженери, планерите во
секојдневните активности користат квалификации за поимите на добро поврзан регион со
другите региони, или добро поврзана мрежа на собирање на комуналниот отпад или слабо
поврзана транспортна мрежа. Очигледно луѓето имаат точно изградена претстава за
поврзаноста на транспортната мрежа која ја користат. Меѓутоа неоходно е да се
дефинираат квантитативните показатели како мерка на поврзаноста на транспортната
мрежа. При тоа кога се зборува за поврзаност на мрежа, се мисли на степенот на
поврзаност на јазлите на мрежата. Taaffe i Gauthier (1978) i Rallis (1988) укажуваат на
поврзаност на индексите ϒ гама и α алфа како основни квантитативни показатели за
поврзаност на транспортните мрежи.
За пресметка на степенот на поврзаност на транспортните мрежи се користат тие
два степени и тоа:
• степен на поврзаност – ϒ гама и
• степен на поврзаност – α алфа
Додека за успешно решавање на проблемите на најкус пат, проблемите на
одредување на оптимална траса или локација на транспортни терминали, се применува
компјутер, а најзгодно претставување и најпогодна за пресметка е транспортна мрежа во
форма на квадратна матрица кај која секој јазол во мрежата одговара на една редица,
додека секоја врска одговара на секоја колона. Зависно од тоа колку јазли и врски постојат
36
Н. Крстановски, „Транспортни мрежи“, Студиска програма за Сообраќајно транспортно инженерство – врор циклус на
студии, Технички факултет-Битола, Битола, 2008.
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од тоа ќе зависи и големината на матрицата. Алгоритамот на кој е претставена оваа
пресметка за степенот на поврзаност на транспортната мрежа е даден во подолните три
чекори според Н. Крстаноски (2008): и тоа
• Чекор 1: Произволно се избира гранка која не е јамка. Двата нејзини јазли ги
сместуваме во „целина 1“
• Чекор 2: Се избира произволно друга гранка која не е јамка. Овде се можни 4 случаи:
‒ Двата јазли на оваа гранка припаѓаат на истата целина. Оваа гранка НЕ се избира. Се
враќаме на почеток на чекор 2.
‒ Еден јазол на новоизбраната гранка припаѓа на целина 1, а другиот јазол не припаѓа на
досегашната целина. Ова гранка се прифаќа, а гранката и јазолот кој не припаѓаа на
целината, сега се приклучуваат на целината 1.
‒ Ниту еден од двата јазли не припаѓа на целина 1. Оваа гранка се прифаќа. Таа припаѓа на
целина 2.
‒ Јазлите припаѓаат на различни целини. Гранката се прифаќа, а сите јазли се доделуваат
на целина 1.
• Чекор 3: Доколку сите јазли припаѓаат на една целина, алгоритамот завршува. Во
спротивно се враќаме на чекор 2.
Додека алгоритам за конструкција на дрво со најмала должина е даден во
наредните три чекори. Тоа се одбвива на следниот начин ако на секоја гранка во една
транспортна мрежа и доделиме број кој претставува должина на гранката, тогаш може да
сме заинтересирани да најдеме дрво со најмала вкупна должина. Ова е важно прашање за
решавање на проблеми на планирање на транспортни мрежи, на определување на траса на
возила итн. Има повеќе ефикасни алгоритми за наоѓање на дрво со најмала должина. Сите
тие се базираат на фактот дека во ненасочена мрежа, гранката со најмала должина која
припаѓа на било кој јазол, мора да припаѓа на дрвото со најмала должина тука ќе биде
претставен PRIM –ов алгоритам за конструкција на дрво со најмала должина е даден во
претходно наведените три чекори :
• Чекор 1: Со конструкција се почнува во произволен јазол „i“. Потоа се бара најблизок
јазол „ј“. Јазолот „ј“ и гранката (i,j) се вклучуваат во дрвото. Се исклучуваат гранките
кои би оневозможиле конструкција на дрво.
• Чекор 2: Ако се поврзани сите јазли, дрвото е определено. Ако постојат уште некои
изолирани јазли се оди на чекор 3. И
• Чекор 3: Изолираниот јазол кој е најблиску до досега формираното дрво се вклучува
преку најкусата гранка. Ако има гранки кои оневозможуваат формирање на дрво, тие
се ислкучуваат. Потоа се враќаме на чекор 2.
Постојат и други алгоритми како и нивна модификација. Како што е KRUSKAL –
ов алгоритам конструкција на дрво со најмала должина, даден во наредните чекори:
• Чекор 1: Да се направи сортирана листа на гранки, во растечки поредок.
• Чекор 2: Да се примени алгоритамот за конструкција на дрво, со испитување на
гранките по редослед според листата.
Модификација на KRUSKAL – ов алгоритам (најголема должина) исто така
претставен во два чекори:
• Чекор 1: Да се направил листа на гранки по опаѓачки ред.
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Чекор 2: Се применува алгоритам за конструкција на дрво по редослед на гранките
во листата
Оптималноста на трасите во транспортните мрежи најчесто има потреба да најдеме
оптимална траса во транспортна мрежа по некој фактор, најчесто тоа е по: (најкус пат,
најдолг пат, најбрз пат, најефтин пат, и по пат со најголем капацитет).
Додека на секоја од гранките може да се доделуваат бројчани вредности кои можат
да бидат изразени како: (растојание, време,мтранспортни трошоци, и капацитет).
Бројките можат да бидат детерминистички или случајни променливи (стохастички
мрежи), додека изборот на на трасата по повеќе критериуми (повеќекритериумски избор
на оптимална траса). Без разлика дали се работи за најкуса, најефтина или најбрза траса ќе
го употребуваме терминот „најкуса траса“
Идентификувањето на главните влијанија на секој модел врз секоја стратегија оди
како варијана на проблем за изнаоѓање на најкуса траса, тоа се прави преку: (изнаоѓање
најкуса траса помеѓу два јазли, изнаоѓање најкуси траси помеѓу еден јазол и сите
останати јазли во мрежата, изнаоѓање „х“ најкуси траси помеѓу еден јазол и сите
останати јазли во мрежата, изнаоѓање најкуса траса помеѓу сите парови јазли,
изнаоѓање „х“ најкуси траси помеѓу сите парови јазли, и изнаоѓање најкуса траса
помеѓу два јазли со специфицирани јазли преку кои може да помине).
Постојат и низа на други алгоритми од транспортните мрежи за изнаоѓање на
најкуса траса од еден јазол до сите останати јазли во мрежата како на пример DIJKSTRA
кои во глобала ги содржат сите претходни посакувани моменти, затоа и горенаведенте
логистички приоди се решавани по овај пристап. Затоа со јасна идентификација на
главните влијанија на терен, се што е дадено во досегашниот тек на истражувањето,
поставените параметри, реалните показалели за РМ, излезните сценарија од ЛМУКО мора
де се дефинираат и можностите на премин од полошо кон подобро сценарио на ЛМУКО.
Тоа е претставено во ЛМУКО како уникатни толкувања составени од страна на
кандидатот на оваа докторска дисертација со користење на скалите, анализите, влијанијата
и одлуките на повеќекритериумската наука, но и споени во функција за оптимизација на
сите сообраќејно транспортни активности гледани низ призмата на комуналната
транспортна логистика (овие толкувања ЛМУКО ги нуди како посебни делови од кои е
состав ЛМУКО и премините од мало кон посакувано влијание), Тука со ваквиот начин ќе
биде основа за економски размислување и секое идно вложување ќе биде јасно и прецизно
познато (од почеток како ИДЕЈА па до крај до конечна РЕАЛИЗАЦИЈА) .
Оваа реализација како идеја беше замисла за нов ЛМУКО, додека реализацијата
беше создавање на нов и потполно уникатен ЛМУКО. На следната слика број 5.21. е даден
првиот прозорец од новиот ЛМУКО, додека сликата број 5.22. е претставен последниот
прозорец од истиот ЛМУКО составен, моделиран и програмиран. Останатите прозорци од
ЛМУКО се дел од глава 6 дел од прилогот на оваа докторска дисертација во која се
соодветно и прецизно постравени сите уникатни логистички толкувања за логистичка
оценка, логистичко влијание и за излезни логистички елементи изразени како сценарија.
Од овај момент во оваа докторторска дисертација се стартува со конкретното
создавање и моделирање на ЛМУКО и примена на сите параметри и показатели
презентирани во претходните глави. Се ова во законски дозволена и прифатлива рамка за
зголемен сообраќајно - транспортен, техничко – технолошки и економско – еколошки
оправдан и применлив нов логистички начин на решавање на УКО како системска корист.
•
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Изглед на првиот прозорец од ЛМУКО – Воведен програмски прозорец

Слика број 5.21. Изглед на првиот прозорец од ЛМУКО – Воведен програмски прозорец
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

Изглед на последниот прозорец од ЛМУКО – Програмски прозорец

Слика број 5.22. Изглед на последниот прозорец од ЛМУКО – Програмски прозорец
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

Вака претставен ЛМУКО нуди примена за посакувана состојба за УКО. Но мора да
се потенцира дека оваа верзија во иднина може да претрпи измени кои се во функција на
нови развојни логистички решенија кои би ја подобриле мислата во претходниот пасос за
зголемен квалитет на УКО.
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5.7. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПЛАН ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД НА ПЛАНСКИ РЕГИОНИ КАКО РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ НА
ОПСЛУЖУВАЊЕ (ГРАД/СЕЛО) СО КОМУНАЛНА ЛОГИСТИКА

Имплементација претставува флексибилен приод во развивањето на надграден
производ, на начини кои треба да ги задоволат бараните потреби и потребите на одреден
систем, имлементацијата би била целосна само со реална и општо прифатена примена во
секојдневните активности кои го пратат системот. Консенсус, волја и посветеност,
обезбедување на потребната финансиска поддршка, избирање на кадарот, посветеност,
системска поставеност на процесот на градење на капацитетите, креирање на единствена
база на обучувачи, хоризонтална и вертикална координација, финансирање, ефикасност и
ефективност на инструментите од аспект на оправданоста на трошоците во однос на
целите, стратегиски поглед на работите и многу други работи се составен дел од поимот
имплементација. Но реална имплементација значи нешто повеќе од наведените елементи.
Тоа е процес на реално согледување на работите и примена на реални одржливи и
оправдани методи и правила за функционалност на едно оптимално дозволено ниво на
системот. Императив на секоја логистичка акција е да добие соодветна логистичка
имлементација. Затоа и логистиката секогаш се темели на имлементрирани фази,
пристапи, концепти, елементи и што уште не со предзнакот логистика. Логистиката
заедно со имлементацијата претставува една нераскинлива и алка од целокупниот систем,
а активностите кои ќе се имлементираат неизоставни и најважни елементи на кои се
темели целокупниот логистички систем. Флексибилноста како процес во целост е
поврзана со овие два поими и научни апекти од проста и едноставна причина што секогаш
постои и подобра алтернатива. И одкако еден систем ќе профункционира лепезата на
аспекти може да се подобрува. Затоа флексибилниот пристап на имлементирање и
можност за дооформување во целост претставува неизоставен дел од системот. Ова вака
претставува неминовност за постигнување на успешна работа на целокупниот систем.
Кога станува збор за УКО и примена на плански мерки на целокупната појава тоа
би се решавачо со логистички решенија кои најчесто ги има во планските центри за секое
населено место (било градски или рурално). Плански центар претставува место каде
одредените активности на системот треба да добијат правилен и оптимално ефикасен
успешен процес од почеток до крај со утврдени правила. Центар претставува точка во која
се сконцентрирани голем број на активности. За секоја работа мора да постои одредено
место околу кое ќе гравитираат одредени дејствија. Центарот исто така е место каде се
извршува одредена координација на целокупните активности. Тоа место во некои научни
литератури се нарекува и диспечерски центар. Но во поново време ваквите центри се
нарекуваа оператори. Овие оператори во логистиката се познати под името логистички
оператори. Функцијата е иста но надградбите кои ги нуди логистичкиот оператор како и
опфатот на функционалност е на едно многу повисоко ниво. Денес постојат и места каде
се собираат поголем број на центри. Тие центри го носат предзнакот регионални
центри. Функционалноста на тие регионални центри е основа на секој процес, а посебно
на системот како процес. Денес логистиката во овај сегмент оди понапред со тоа што ги
применува сите позитивности на еден диспечерски центар но и ги наметнува и промовира
сите функции на логистички оператор. Но ова се е во ред доколку не постојат разлики
помеѓу центрите од било каква природа. Усогласувањето на постоечките разлики за
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постигнување на одлична, оптимална или добра функционалност е начин кој многу
придонесува логистиката да биде на прво место. Овај центар денес може да се кажи дека
егзистира во секое село (со тоа што месните одбори ги поставуваат своите приоритети),
секој град (градските приоритеи, секоја општина (со прецизирање на сите приоритети на
секое населено место), регионални приоритети (збир на приоритети кои владеат во
наведените општини), државни (збир на државни барања), меѓудржавни (збир на
интересни свери), регионални државни (спој од посакувани цели), континентали и
глобаслни (светот како целина).
Принципот на дефинирање на планските региони го открива и самиот термин,
бидејќи нивното одредување е исклучиво само за потребите на просторното планирање.
План претставува претходна намера, замисла, проект. Toa e однапред набележен систем од
мерки за навремено исполнување на поставените задачи, гледиште, начин на
разгледување, конкретно за УКО претставува состојба на замислен систем по регинална
основа. Планските региони, како специфичен тип можат да се издвојат сами за себе, но и
во системот на плански региони, каде постои хиерархиски однос во смисла на помалите
региони да составуваат поголеми, а пак тие на национална територија. Нивната
диференцијација е најчесто врз основа на политичко – територијална организација,
бидејќи сите административно – територијални единици можат да бидат и плански
региони. Меѓутоа ако не постои таква поделба тогаш диференцијацијата на просторот
може да се изврши и врз основа на одредени економско – географски критериуми, со чија
помош може да се докаже постоењето на социјално – економска целина, како регион во
кој постојат заеднички интереси. Ваквиот приод дава можности и во самите
административно – политички целини, кога е потребно да се спроведат одредени плански
мерки, да се изврши на овој начин подетална диференцијација на просторот. Оваа
констатација ја поткрепува следниот пример. Хегел (1982) 37 во еден од своите трудови ја
поставува тезата дека за потребите на просторното планирање, просторот може да се
диференцира на анлитички и синтетички категории или со регионализација на просторот
може да се извојат следните типови на региони:
Од наведеното може да се констатира дека планските региони можат да издвојат
неколку типови на региони кои од логистика значат солидно поставување на сите
технолошки, технички, сообраќајно транспортни, економски и еколошки аспекти кои се
остваруваат за функционалност на одреден плански регион. Поделбата на структурни,
квалитативни, динамички и просторни освен од географски, политички, социолошки,
етнички, плански, културен и спортски во многу има примеси на примена на сите
логистики правила кои се дел од сите наведени потреби за оформување на оптимално
функционален регион. Ова е претставено поопширно со оформување на одредено ставови
за и против постоењето на регионите што претставува дел од насловот 4.2. како и
посебните поднаслови за 4.2.1. и против 4.2.2. Но сепак решавањето на регионалната
изведба и претставата на типовите на региони за УКО е најдобро претставена во
трудовите кои ја третираат оваа појава со регионален поглед на плански оформено
регионално УКО38 39. Од ова јасно може да се заклучи дека планирањето на оваа работа е
Хегел
РЕГИОН
39
РЕГИОН
37
38
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една од најзначајните кога станува збор за квалитетно функционирање на регионалниот
пристап на состојбите на терен, а тоа е дел од стручните публикации за планирање од
сообраќајна природа 40 која недвосмислено дава квалитет за функционалност на секое поле
кое е дел од менаџирањето со сообраќајот како научна дисциплина со системско и
перманентно следење и контролирање на логистичките преформанси 41 кои даваат
придонес за квалитет на секое поле, а исто така и на регионално УКО.
Наведените формулации во глава три и глава четири за имлементирање на реална
основа се претставени во новиот ЛМУКО како три уникатни фази кои сликовито се
претставени во овај наслов. И тоа,
ФАЗА 1: ВЛЕЗНИ ПАРАМЕТРИ
Сликовитиот приказ на влезните параметри на УКО е претставен на слика број
5.23. Овај прозорец дава јасна претстава на пресметаната состојба за логистичката оценка
на секоја општина посебно претставена преку коефициентите на влијание (скала која е
објаснета во подолниот тек на овај прилог) за наведените логистички аспекти,
концепти, задачи, функции и нивоа како и пристапи.
Програмски прозорец за пресметка на ВЛЕЗНИ ПАРАМЕТРИ на УКО

Слика број 5.23. Изглед на прозорец од ЛМУКО кој врши пресметка на логистичка оценка
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

V. Milićević., „Strategisko i poslovno planiranje <Menađment pristup> ”, deveto izdanje, Univerzitet u Beogradu,
Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2011
41
G.M. Radivojević., M.D. Miljuš, M.B.Vidović., „Logistički kontoling i performase”, Univerzitet u Beogradu,
Saobraćajni fakultet, Beograd, 2007
40
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ФАЗА 2: ВЛЕЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ, И
Сликовитиот приказ на влезните показатели на УКО е претставен на слика број
5.24. Овај прозорец дава јасна претстава на пресметаната состојба за логистичкото
влијание на секоја општина посебно претставена преку коефициентите на влијание кои се
во корелација со реалните статистички покзатели на секоја општина за населените места
(број), населението (број), комуналниот отпад (создадена количина (килограми),
површината (протегањето на општината во регионот (километри квадратни), густината
(населеноста на наведената површина (број на население на километри квадратни),
домаќинствата (број) и станови (број).
Програмски прозорец за пресметка на ВЛЕЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ на УКО

Слика број 5.24. Изглед на прозорец од ЛМУКО кој врши пресметка на логистичко влијание
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

ФАЗА 3: ИЗЛЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
Сликовитиот приказ на излезните логистички елементи на УКО е претставен на
слика број 5.25. Овај прозорец дава јасна претстава на пресметаните излезните логистички
елементи за секоја општина посебно претставена преку уникатни шест сценарија.
Сценаријата имаат шест влијанија од многу мало (како најлошо), мало (како лошо), средно
(функционално но со многу елементи за подобрување), средно големо (функционално со
моожност за подобро), големо (функционално) и многу големо (кое нуди највисоки
стандарди за УКО). На овај прозорец се надоврзуваат и по пет уникатни алтернативи кои
прават дообјаснување и конкретизирање на веќе прецизираното сценарио.
Алтернативите се во корелација со десет конкретни показатели наведени во докторска
дисертација: 1. населени места, 2. бројот на население и количините на создаден
комунален отпад, 3. површината и густината, 4. домаќинствата и становите, 5.
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транспортните мрежи, 6. инфраструктурата и претпријатијата, 7. животните услови, 8.
стратегијата за УКО, 9. оправданоста за УКО, и 10. секоја општина како посебен уникатен
случај за УКО (како можни опции значајни за сообраќајно транспортно комунално
логистичко решение за УКО.
Програмски прозорец за анализа на ИЗЛЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ на УКО

Слика број 5.25. Изглед на прозорец од ЛМУКО кој врши претстава на излезните логистички
елементи
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

НЕЗАВИСНО ОД ТРИТЕ ФАЗИ.
ЛМУКО нуди можност за реална пресметка на ПОСАКУВАНА СОСТОЈБА со
посакувани коефициенти на влијание на се што е претходно елеборирано само со
прецизирани влијанија и реални конкретни ПОСАКУВАНИ бројки. Овај прозорец нуди
можност за ИДНИ АНАЛИЗИ и јасно одредување на економските моменти од некое идно
вложување во системот на УКО и дали тоа е оправдано или не. Изгледот на овај прозорец
е даден на наредната слика број 5.26.
Овај прозорец после солидни економски анализи би претставувал алатка која би
правела одобрување и неодобрување на секоја идна активност. Тука мора да се потенцира
дека со овај прозорец може да се добие посакувана состојба зо избор на секоја логистичка
оценка и влијание кое се сака да се постигне. Ова значи јасно и прецизно дефинирање на
секој трошок во иднина.
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Слика број 5.26. Изглед на прозорец од ЛМУКО кој врши посакувана претстава на сите
логистички елементи – Прозорец за идна анализа
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

Овај ЛМУКОвака моделиран и програмиран треба да понуди влез во повисоко
сценарио. Методологијата за целосното научно и техничко оформување на ЛМУКО е дел
од глава шест. Додека техничката документација (односно нејзин дел) е претставена во
сооветен прилог на крајот од докторкста дисертација.
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Научен пристап и резиме за глава пет
„Sometimes the questions are complicated and the answers are simple”
Dr. Seuss
„Понекогаш прашања се комплицирани а одговорите се едноставни”
Dr. Seuss

Презентираната користена литература во оваа глава е соодветно цитирана.
Имлементацијата на нов ЛМУКО би бил посакувана состојба која е методолошки
претставена во глава шест. Затоа во оваа глава пет научниот пристап би бил претставен
како воведување за посакувана состојба НОВ ЛМУКО влез во НОВА ЛСУКО. Од ова
следи дека:
• ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД ИЛИ (ЛМУКО)
е модел (програма) која е наменета за обработка на податоци за ефектно и ефикасно
пред се одржливо УКО.
• ЛМУКО како апликација е наменет за обработка на податоци за УКО при што би се
имлементирал посакуван модел во пракса.
• ЛМУКО е составуван на база на УКО во РМ. За ЛМУКО реално важат сите законски
правила и прописи кои владеат во РМ. Тука се во примена и сите директиви кои
владеат во Европската унија. ДЗСРМ е главно место од кое се собираат податоците за
ЛМУКО.
Во ЛМУКО влезните параметри се од логистичка природа и тоа се:
• Логистички аспекти (технологија, техника, сообраќај и транспорт, економија и
екологија),
• Логистички концепти (простор, време и функција),
• Логистички задачи, функции и нивоа (на оперативно ниво (селекција, собирање,
транспорт и депонирање на комунален отпад), на диференцирачко ниво (мрежи,
системи и стратегии за управување со комунален отпад), и на диспозитивно ниво
(менаџмент, згрижување и системско водење со појавата комунален отпад)), и
• Логистички пристапи (концентрација, специјализација, децентрализација,
кооперација и интеграција).
Во ЛМУКО влезните показатели се од логистичка природа но и во законски
формулации, и тоа се:
• Број на населени места,
• Број на население,
• Количина на создаден КО,
• Површина на која се протега одредена општина,
• Густина на населеност на одредена општина,
• Број на домаќинства, и
• Број на станови
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Напомена влезните параметри и показатели како дел од ЛМУКО се однесуваат за
РМ како државотворна целина поделена на осум плански региони дефинирани зо закон.
Врските и релациите кои го следат УКО во ЛМУКО се теемелат на правилата и
принципите кои владеат при примана на правилата од научната дисциплина транспортни
мрежи. Со оваа научна дисциплина се оформуваат посакуваните шест излезни сценарија
како излезни елементи на ЛМУКО.
Методологијата која се користи за носење на крајна подобрена одлука од ЛМУКО е
на база на повеќекритериумска анализа и влијание (претставена во глава шест). Со ова
постои можност за разгледување на низа на можности и опции како посакувани состојби
на излез од ЛМУКО.
Перформансите на ЛМУКО нудат реални можности за согледување на
управувањето со комуналниот отпад во РМ од сообраќајно транспортен комунален
логистички поглед. Перформансите на ЛМУКО нудат реална ПРЕД И ПОТОА анализа
како и можност за примена на SWOT анализа како за ЛМУКО така и за идна стратегија (ЛСУКО) (претставени во глава седум).
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ГЛАВА VІ
6. НОВИ ЛОГИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„ Good decisions come from experience, and experience comes from bad decisions.”
Author Unknown
„ Добрата одлука доаѓа од искуството, а искуството пак доаѓа од лошата одлука.”
Непознат автор

Еден од предизвиците é донесување на оптимална одлука за даден
проблем или ситуација. Во старите цивилизации одлуките се носеле на база на
совет. Денес проблемите се решаваат со примена на методите на модерната
наука и технологија. Развојот на операционите истражувања, менаџментот,
информатичката наука, статистика комбинирани со современа компјутерска
технологија претставуваат помош за донесување и избор на оптимална одлука
за даден проблем. Теориите, како линеарно програмирање, динамичко
програмирање, тестирање, хипотеза и повеќекритериумско одлучување имаат
заеднички елемент барање на оптималност во решението.
Денес поголем број од проблемите кои треба да се решат со примена на
оптимум како посакувана цел се решаваа студиозно. Тоа значи подобрена
ефикасност за брзи и ефектни нови логистички решенија. Локациите, трасите и
менаџментот имаат силно логистичко влијание врз целокупниот процес на
одлука. Тоа не е исклучок и за УКО.
Бројните методи од повеќе критериумска анализа и повеќе критериумско
влијание можат во многу да го подобрат процесот на одлука во сите сфери –
изразено како повеќе критериумска одлука, посебно ако се знае дека
проблемите на одлука се решаваат на база на квантитативна анализа. Денес овие
модели во многу ги потврдуваат параметрите на ефикасност на одреден систем
или состојба. За да се постигне ова како резултат потребно е да се најди
најдобар начин на мерење на перформансите. Тоа да се овозможи неопходна е
постојана контрола. Таа контрола се извршува со согледување на ситуацијата,
кога треба да се реагира и кој е проблемот на кој ќе се реагира. Квантитативните
методи обезбедуваат максимална точност, комплетност, точност како основа за
донесување на одлуки. Основна цел е да се објасни значењето на повеќе
критериумска анализа и влијание со која може успешно да се примени во пракса
за носење на одлука. Тоа треба да се верификува емпириски. На крај треба да
послужи како елемент за согледување и можност за отстранување на проблемот.
На реална основа за ова истражување и за оптимални одлуки како новина за
УКО со потенцирање на локациите, трасите и менаџментот преку низа на
влезни и излезни логистички елементи е создадено, моделирано и програмирано
ЛМУКО како ново и уникатно логистичко решение. Тоа се темели на:
1) Објаснувањето на концептот на одлучување е темелен на база на повеќе
критериумска анализа и влијание за носење на одлука. Конретно се
дефинирани ПАРАМЕТРИ на ЛМУКО.
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2) Формирањето на одговор опфаќа: кои модели се користат во светот, како и
кои перформанси се оценуваат, кои се применуваат кај нас. Конкретно што
се сака да се постигне како ИЗЛЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ на ЛМУКО.
3) На крај се дава емпириска анализа на моделите со препораки за содавање
(креирање) и имлементација за унапредување на процесот одлучување,
преку повеќе критериумска одлука. Конкретно за да се потврди
посакуваната реална состојба преку реални ПОКАЗАТЕЛИ на ЛМУКО.
Што претставува повеќе критериумска одлука, ќе се разгледува од аспект
на кој методи ќе се применат, како ќе се применуваат (конкретно на одреден
случај), како ќе се изведува заклучокот. Затоа треба да се изврши проучување на
одредена состојба, кој модел ќе се применува, да се анализира кои податоци
(анализата) ќе се применуваат, и да се објаснат можностите (влијанијата) за
констатирање на (одлуката). Секогаш почетната хипотеза ќе се темели на повеќе
спротиставени критериуми, при тоа секогаш решението ќе претставува избор на
една можна алтернатива. Затоа добро квантифицирање на резултатите во
процесот на одлука прави сериозен обид за квалитетен и точен избор на
алтернатива.
Новина и развој претставува примена на нешто ново развојно, измислено
или за прв пат применото (воведено). Тоа најчесто претставува нов настан. Кога
станува збор за развој на нов модел тоа значи еден макотрпен процес кој ќе
доведе до примена на еден поинаков поефикасен и оправдан пристап за примена
на одредено решение кое треба да има одговор и за иднината. Тоа надополнето
со логистика претставува севкупност на знаења, технички средства и
подготовки за дејствување на системот со сеопфатно проучување на
функционирањето и на условите за работа на сите средства кои се на
располагање или треба да се постават во функција. Додека решението треба да
претставува повод, поттик, причина за извршување на некоја активност со
посакуван момент за подобро практикување на одредена идна состојба, или со
еден збор желба за посакуван изглед на одредена состојба (решение).
Секоја новина налага почитување на одредени принципи. Кога станува
збор за нешто ново тоа секогаш не значи дека не постои некаква состојба.
Многу често секоја новина која треба да се примени претставува одредена нова
желба за подобрување на веќе постоечка состојба. Тоа е случај со скоро сé. Тоа
од едноставна причина дека се не започнува од нас и дека секоја новина треба
само да даде придонес за подобар и поквалитетен пристап на секоја состојба.
Кога станува збор за логистика секоја новина од оваа гледна точка се темели на
одредени искуства дали сопствени или од опкружувањето. Се тоа во прилог на
подобрување на можностите, аспектите, концептите или конкретно на моделите
кои претставуваат основа на која функционираат и егзистираат различните
системи. Но не само тоа но и конкретната примена во долгорочен план
претставени преку ефикасна и одржлива ЛСУКО. Тука за функционалност
логистиката претставува систем на активности кои овозможуваат облик, проект,
насока, водство и контрола на цекупниот проток на информации и луѓе.
Конкретно за УКО реализација на се предвидено со помош на нова развојна
алатка ЛМУКО за квалитетна и одржлива за имлементација ЛСУКО.
Луѓето отсекогаш се труделе да носат одредени одлуки. Во минато тоа се
правело на база на некои основни човечки инстинкти. Денес со примената на
одредени математички знаења се оформуваат одредени правила на основа на
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кои се донесува одредена одлука. Активностите – анализата кои го пратат
одредено одлучување одсекогаш се поврзани со одредени барани состојби –
влијанијата, но постојат и одредени непредвидливи состојби кои се од
различна природа. Проблемот на донесување на одлука – одлуката претставува
акција која е условена од низа на одредени цели. Исто така секое решение
подразбира избор на повеќе алтернативни можности. Одлучувањето по
дефиниција е посакувана состојба за иднината. Одлучувањето е условено од
одредени карактеристики и тоа:
1) Постоење на одреден проблем кој треба да се реши. Конретно со помош на
нов ЛМУКО да се подобри целокупниот УКО.
2) Постоење на одреден збир на активности кои треба да резултираат во одлука
– процес на донесување на одлука. Конкретно збирот на сите постапки и
процеси кои ги подобруваат излезните елементи се со една цел одржлива
нова ЛСУКО.
3) Постоење на влезни големини (податоци и информации (параметри
надополнети со реални показатели)), и излезни големини (одлуки,
(сценарија, алтернативи и можности како опции). Конкретно тоа е
дефинирана состојба на новиот ЛМУКО и како поставен влез и како
посакуван излез.
4) Постоење на одредени начини за доаѓање до одредено решение – избор на
алтернативи (најчесто 1 и 0), или (одобрува и неодобрува). Конкретно за
ЛМУКО со давање на уникатно толкување на ЛОГИСТИЧКАТА ОЦЕНКА,
ЛОГИСТИЧКОТО ВЛИЈАНИЕ и ИЗБОР НА РЕАЛНО СЦЕНАРИО.
5) Постоење на одредена можност за констатација на одреден став околу
одлуката како можна опција. Конкретно МОЖНОСТ И ОПЦИЈА ЗА
ПОДОБРЕНО ПОВИСКО СЦЕНАРИО и ОДРЕДУВАЊЕ НА РЕАЛНИТЕ
ВЛОЖУВАЊА за таа ПОСАКУВАНА СОСТОЈБА како ПОСТАВЕНА ЦЕЛ.
Секое одлучување се темели на одредени субјективни одлуки. Треба
точно да се дефинира кој може да биде фактор за донесување на одлуките или
која група може да влијае врз одлучувањето. Точно треба да се прецизира
одговорноста на донесителот или доносителите на одлуки. Главниот предмет
на се што е претходно искажано е дека логистиката за создавање на ново
решение ќе овозможи полесно совладување на просторот и времето за
постигнување на оптимална фунција (сега и во иднина) на целокупниот
систем на УКО.
Проблем може да биде се. Постојат различни поделби на одлучувањето.
Најчести се очекувани и неочекувани, и планирани и непланирани. За
одлучувањето најважно е тој што ја носи одредената одлука да биде подготвен
за носење на одлука. Тој треба да ја знае точно анализираната состојба за
одредена одлука, да ги знае моментите кои можат да влијаат на одредената
одлука и на крај точно да ја знаат последицата од тоа како ќе ја донесат
соодветната одлука и кои ќе бидат импликациите од одлуката во иднина.
Проблемот на одлучување секогаш треба да се разгледува на еден системски
начин кој со помош на разгледување на одредени целини треба да биде основа
за носење на одредена одлука. Најголема ефикасност се постигнува кога ќе
успее да се постигне функционалност на сите целини во системот. Затоа за
квалитетна одлука потребно е да се запазат одредени чекори. На база на
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претходно претставените очекувани неочекувани и посакувани и непосакувани
одлуки се носат и конкретните чекори. Тие чекори се следни:
• ЧЕКОР 1: Дефинирање на систем или проблем, тоа е системот на УКО.
• ЧЕКОР 2: Утврдување на критериуми за одлука или цели, тоа се оценките,
влијанијата, сценаријата, алтернативите и можнстите како опции.
• ЧЕКОР 3: Формулација на врските помеѓу параметрите показателите и
критериумите односно формирање, моделирање, програмирање и развој на
моделот, ЛМУКО.
• ЧЕКОР 4: Генерирање на одредени алтернативни состојби, и.
• ЧЕКОР 5: Избор на одредена акција со која ќе се задоволат најголемиот
број на алтернативи, за влез во подобрена ЛСУКО.
Освен системскиот пристап потребно е да се разгледува принципот на
значајност на одлуките, времето и трошоците за носењето на одлуките како и
степенот на сложеност од одредените одлуки.
Конкретно новина во формирање и развој на нов ЛМУКО ќе претставува
еден макотрпен процес кој ќе доведе до примена на еден поинаков поефикасен и
оправдан пристап за примена на одредено решение кое ќе биде основа за нова
ЛСУКО на регионално ниво, со посебен осврт за РМ. Тука конкретно
логистиката ќе ги опфаќа и применува сите логистички, научни мерки и правила
за квалитетна претстава на целокупниот систем на УКО кој треба да добие нов
дизајн кој ќе има функционалност во постоечкиот законски систем на РМ.
Конкретно за ова истражување мотив преставува желбата која се посакува да се
постигне при УКО на регионално ниво, со посебен осврт за РМ со сите
логистички научни правила за квалитетна транспортна одлука со конкретен
производ нов ЛМУКО.
Научниот пристап за создавање на одредена развојна новина ќе биде
темелен на база на публикации од логистика1 каде се дефинираат сите подолу
поставени поднаслови од наслов 6.1. и од наслов 6.2.. Авторите Васиљевић и
Јовановић (2008) поимите кои се користени уникатните алгоритми ги
објаснуваат од аспект на логистика како организациона наука. Елементите на
инвестиции во одреден модел и стратегија авторот Depolo (2006) 2 применети на
сообракајна и транспортна инфраструктура и нејзино оптимално функционално
по изглед решение. Менаџирањето 3 и фазниот пристап на работите прикажан во
наведените наслови и поднаслови за модел и за стратегија но и како
комбинација на врвната светска логистичка литература од оваа област која е
преведена на низа светски јазици 4 која претставува основна литература за
логистика и поими кои ги употребува логистиката, концепти модели и низа на
погледи, видувања и одлуки. Стратегијата за ваков тип на УКО од транспортни
капацитети и инфрструктура 5 надополнет со светската литература применета во

Д. Васиљевић., Б. Јовановић., Менаџмент логистике и ланаца снабдевања, Универзитет у Београду,
Факултет Организационих наука, Београд, 2008
2
V. B. Depolo., Indukovana izgradnja i investicije u saobraćaju, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet Beograd, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd, 2006
3
V. Vešović, „Menadžment u saobraćaju”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2008
4
D. J. Bloomberg, S. L. May, J. B. Hanna, „Logistika”, Pearson Education Inc., publishing as Prentice Hall,
Prentice Hall, 2002
5
I. I. Jovanović., „Modeliranje transportnih kapaciteta teretnog autotransporta”, Univerzitet u Beogradu,
Saobraćajni fakultet, 2005, Beograd, 2005
1
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ова истражување во функција на одржливост 6 како и публикацијата за
стратегиски погледи на логистичките модели и стратегии 7. Математичкото
моделирање преку публикацијата 8 надополнето со реален модел од логистичка
природа 9, и се ова во прилог како е обликувано одредено канализирано решение
со логистички принцип 10. Ова се само дел од литература како публикувани дела
со кои е правена одредена компаративна и секаква споредба. Останатите се
цитирани во поднасловите на оваа глава шест. Трудовите од оваа проблематика
исто така се дел од подолните поднаслови. Од наведеното треба да произлези
новината со која ќе се овозможи создавање, моделирање, програмирање и
развој на уникатен ЛМУКО кој ќе претставува влез во стратегиско УКО
односно примена на нова и уникатна ЛСУКО (во функција на квалитетна
примена на одредени модели и стратегии). Методологиите за ЛМУКО и
ЛСУКО се дадени во подолниот тек на оваа глава. Воедно оваа глава е и
костурот на ова истражување како ЛМУКО и ЛСУКО од кои во наредната
седма глава дава една валидност, верифицирана и со јасна и прецизна одржлива
имлементација. Тоа ќе го потврдат показателите на ЛМУКО како и реалните
негови параметри.
Главниот акцент на оваа глава ќе биде поставен на методологиите за
создавање и развој на новиот ЛМУКО со своите уникатни особини. Овај
ЛМУКО за прв пат во РМ е дефиниран со овие логистички оценки, влијанија,
сценарија, алтернативи и можности како опции. За прв пат транспотните мрежи
и регионалниот пристап е користен за создавање нова и по функционална
ЛСУКО гледана од сообраќајно транспортен аспект и примена на повеќе
критериумските анализи, влијанија и одлуки за конечен изглед на овие два
научно истражувачки производи. Литературата која се користи за создавањето и
формирањето на овие два производи служи само како основа на која ќе се
оформуваат овие прозводи, останатото се е уникатна работа и искуство на
кандидатот и примена на логистиката со своите елементи, аспекти, концепти,
задачи, функции, нивоа, пристапи, синџири, центри, технологии, операциии,
услуги, желби и можности како и се со предзнак логистика кој одат во функција
на создавање на квалитет на транспортната комунална логистика особено кога
станува збор за УКО.

Д. Банистер., „Неодржлив транспорт - градски транспорт во новиот век”, Академски печат, Скопје, 2009
V. Milićević., „Strategisko i poslovno planiranje <Menađment pristup> ”, deveto izdanje, Univerzitet u
Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2011
8
С. Вукадиновић., С. Цвејић., „Математичко Програмирање” Универзитет у Приштини, Приштина, 1996
9
S. Zečević., „Model optimizacije logističkih lanaca u uslovima funkcionisanja robno transportnih centara”,
Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 1995, Beograd, 1995
10
S. Lazić., „Prilog optimalnom oblikovanju distibucionih kanala na logističkim principima”, Doktorska
disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2006, Novi Sad, 2006
6
7
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6.1.

MЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП ЗА СОЗДАВАЊЕ НОВ
УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД – ЛМУКО

МОДЕЛ

НА

Методологија претставува научна дисциплина што ги испитува и
критички ги оценува различните општи и посебни научни методи.
Методолошки пристап, методолошки проблем или методолошки план се
изведени поими од оваа дисциплина. Кога станува збор за оформување на
логистички модел јасно треба да се прецизираат сите научни и ненаучни барања
кои го пратат формирањето на соодветен и посакуван модел. На крај со примена
на методологита претставена во оваа глава шест ќе се моделира новиот
ЛМУКО кој е посакуван производ претставен во претходните пет глави од ова
истражување.
Метод или начин, пристап, пат по кој се води ова теоретско истражување
за идно практично дејcтвување претставува истражување каде со примена на
наука за постигнување на посакувана нова состојба и преку соодветен
логистички приод кон прашањето за УКО, до конечно посакувано логистичко
решение ЛМУКО. Конкретно методологијата претставува примена на науката и
научните методи како основа на која ќе се темелат одредени настани во пракса
кога станува збор за УКО во РМ на научна основа со примена на логистички
пристапи во донесување на одлука. Пристап ќе претставува поглед за УКО во
РМ на регионално ниво, за воведување на нов ЛМУКО разгледуван низ
призмата на развојната димензија. Создавањето на ЛМУКО ќе треба да
претставува основа за нова ЛСУКО на регионално ниво, додека новината од
новиот ЛМУКО ќе опфаќа примена на сите логистички и научни мерки и
правила за квалитетна претстава на целокупниот систем кој треба да добие нов
дизајн.
Кога станува збор за одредување на методолошки пристап за создавање на
одреден модел јасно и недвосмислено треба да се земат во предвид одредените
основни поими кои се применуваат при процесот на одлучување. Овие процеси
на одлучување ќе бидат претставени преку наведените погледи каде преку еден
историски хронолошки осврт треба да се дојде до крајната цел квалитетна и
целосно поткрепена одлука 11. Ова од едноставна причина што за прв пат се
моделира еден ваков ЛМУКО кај нас но и во нашето поблиско
опкружување. Тоа е констатација која е дефинирана во самиот старт на ова
истражување како согледувања од досегашните истражувања на ова поле.
Овие историски погледи за запазување на хронолошкиот редослед на
моделирањето во голема мера ќе бидат запазени и за моделирањето на ЛМУКО.
Тие погледи се следни:
поглед 1: Изборот секогаш претходи на одредени акции. Изборот секогаш
го прави човек на база на одредени заклучоци кои се на база одредена одлука.
Таа премиса на одлучување претставува основа за теоријата на одлучување
(Simon, 1945). Постоење на можност за подобрено сценарио.
поглед 2: Математичката теорија на одлучување поставува прецизни
дефиниции на донесување на одлука. Ова во основа претставува избор помеѓу
одреден број на алтернативи (Raifa, 1957).
M. Б. Видовић., „Moгућности побољшaња перформанси логистичких система оптимизацијом
оперативног планирања неких класа претоварних процеса”, Саобраћајни факултет, Универзитета у
Београду, докторска дисертација, Београд, 1997

11

VІ -6-

НОВИ ЛОГИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

поглед 3: Резултатите од сите специфични истражувања поврзани со
проблемот за кој се донесува одлука најчесто претставува компромис од низа на
компоненти (Stagner, 1969). Постоење на низа на опции.
поглед 4: Секоја сложена ситуација не може строго аналитички да се
интерпретира, но затоа секоја реалност може да опфати одреден начин кој може
квалитативно да се измери во однос на одредени реперни точки кои во крајна
смисла на одлуката имаат влијанија – логистички влијанија со далекусежни
последици (Petrić, 1972).
поглед 5: Секој кој донесува рационална одлука секогаш сака да избере
акција која доведува до оптимални резултати (Braverman, 1972). Да дава
посакувана оценка – КОНКРЕТНО ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА.
поглед 6: Теоријата на одлучување е научна дисциплина која обезбедува
рамка на дејствувања на основа на забелешки, чувства и логика на луѓето
(Pubinstein, 1973).
поглед 7: Одлучувањето претставува социјален процес од низа на
елементи кои се случуваат во одреден процес или при одредена
функционалност на луѓето во тој процес (Wrom и Jago, 1974).
поглед 8: Анализите кои се спроведуваат за процесот на одлука се со една
единствена цел да низ системска анализа на поголем број на алтернативи кои се
на располагање на донесителот на одлука му послужат како алатки за изнаоѓање
на најдоброто решение (Lee и Moore, 1975). Конкретна одлука преку соодветно
влијание – КОНКРЕТНО ЛОГИСТИЧКО ВЛИЈАНИЕ.
поглед 9: Одлучувањето претставува процес на избор на одредена
специфична алтернатива која треба да се примени (Nuut, 1976).
поглед 10: Постојат два модели на одлука. Затворен – каде сите забелешки
околу донесувањето на одлуката се претходно прецизирани. И отворен – каде е
потребно да се прават одредени истражувања и да се одредат одредените
забелешки околу донесувањето на одлуката (Kirsch, 1977).
поглед 11: Одлучувањето е само првиот чекор при доаѓањето до одреден
резултат. Спроведувањето на одлуката најчесто е комлексен збир на активности
за одреден случај (Rowe, 1977). И,
поглед 12: Одлучувањето е одредување на она што треба да се направи.
Ултимативна цел на секое одлучување претставува извршување на одредена
акција. Математичката одлука се прави со избор на одредена алтернатива и тоа
на јасно прецизиран оптимален начин (Kickert, 1980). Користење на сите
оптимални елементи кои нудат подобрен систем на дејствување како производ
на
одреден
модел.
КОНКРЕТНО
ПОСАКУВАНИ
ИЗЛЕЗНИ
ЛОГИСТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ, производ од ЛМУКО.
Од овие 12 погледи како краен производ би било дефинирањето на
поимите одлука, одлучување, донесител на одлука, процес на одлучување, збир
на расположливи алтернативи или акции (стратегија), важност, време, трошоци
и сложеност.
• Одлука претставува резултат на одлучувањето и скоро секогаш се носи за
да се задоволат одредени барања или цели кои се поставени во одреден
разгледуван проблем.
• Одлучување претставува избор помеѓу повеќе можни алтернативи. Од
претходно разгледувани воочени или од претходно можни алтернативни
решенија за одреден разгледуван проблем.

VІ -7-

НОВИ ЛОГИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Донесител на одлука претставува секој од опкружувањето кој има
компетенција да прави одлука и секој кој сноси дел од одговорноста од таа
одлука. Донесителот може да биде поединец или група на луѓе.
• Процес на одлучување претставува процес ксде се создава одлуката. Тоа
претставува збир на меѓусебно поврзани низа на усмерени акции во
остварување на посакуваната цел. Во процесот на одлука постојат и збир на
расположливи акции или алтернативи (стратегија). Опфатот на овај процес
изобилува со: техники на одлучување кога се користи збир од детали,
техники и методи, правила на одлучување кога се користат насоки или
тестови за расудување и вештини на одлучување односно способност на
користење на туѓите искуства за разрешување на проблемите. Во процесот
на одлука се носат разни видови на одлука: стратешки одлуки со
далекусежни последици, тактички одлуки со кои се спроведуваат
стратегиските одлуки и оперативни одлуки кои се разложуваат на повеќе
делови при носењето на конечна одлука и се спроведуваат по принцип на
одредени делови на системи или подсистеми со што се создава целина и на
крај се преточуваат во одлука. Класификацијата на одлуките според
природата на податоците може да биде: детерминистичка, пробаблистичка и
статичка одлука.
Донесувањето на одлуките денес може да има последици утре. Затоа овај
моментум на одлука претставува најкарактеристичен сегмент во
практикувањето на одлука.
• Важноста се остварува низ пристапот за припрема и спроведување на
одлуката.
• Времето се остварува низ постигнувањето на најголем и најефикасен ефект
од одлуката.
• Трошоците се остваруваат низ постигнување на исплатливи или оптимално
исплатливи одлуки утре. И,
• Сложеност се осварува низ разгледување на бројот на чинители, нивната
применливост, степенот на надежност, степенот на сложеност и пристапот
на донесување на одлуката.
Во реалноста во зависност од степените на познавањето на сите сложени
елементи на донесување на одлука се разликуваат три фактори на влијанија и
тоа: одлучување при извесна ситуација, одлучување при ризик и одлучување
при неизвесност. И во сите три ситуации на одлука постојат можности за
конфликтна ситуација која е во корелација со претходно презентираните
логистички аспекти, концепти, задачи функции, нивоа, пристапи било од
законски било од техничка или било од природна поставеност на работите.
Конкретно кога станува збор за УКО треба јасно да се знае дека акцијата
која треба да се превземи ќе биде дело на човек. Од тука секоја одлука која во
иднина ќе се носи е човечка но со посебно потенцирање дека зад таа одлука ќе
стојат збир на политички, социјални, правни, организационо – технички и
услови кои ќе бидат производ на одредени специфични географски
карактеристики. Математичкиот начин на одлука ќе биде производ на состојба
која постои и состојба која треба да се добие, со потенцирање на одредени
придобивки кои ќе бидат дел од новиот пристап. Резултатите ќе бидат
компромис на погоре споменатите услови. Интерпретацијата на реалноста ќе
биде на база на реперни точки кои јасно и недвосмислено ќе направат јасна
•

VІ -8-

НОВИ ЛОГИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

динстинкција на се што ќе биде важно и на се што ќе претставува приоритет, но
со посебен акцент на секоја дефинираност карактеристична за овој тип на модел
од кој треба да произлезат саканите одлуки со далекусежни последици.
Оптималноста ќе провејува во целиот текст на ова истражување од почеток до
крај. Целта е постигнување на максимален оптимум на полето на УКО во РМ.
Забелешките, чувствата и логиката ќе претставуваат рамка во која треба да се
носат одлуките. Функционалноста како пристап посебно потенцирана и научно
и практично анализирана. Јасно дефинирање на алатката која треба да го
направи изборот на решението кое треба да даде оптимални резултати. Изборот
на применетото решение ќе биде јасно и прецизно формулирано како
алтернатива. Споредби анализи како поединечна состојба но и состојба во
отворен процес на одлука со компаративна споредба со реалноста производ од
опкружувањето но и напредните земји и напредните системи кои егзистираат во
светски рамки. И на крај со примена на овие математички поставки, елементи
од теорија на одлучување, теорија на системи со помош на логистиката како
наука и сегментите на транспортна оптималност треба да се добие оптимум
посакуван ЛМУКО во РМ кој би можел да се применува и на друга
државотворна целина.
Одлуката и нејзиното ниво на одлучување, како и време на одлука, место
на одлука и оптимално функционална одлука, ќе бидат дело на поткрепа на
математичките елементи, дело на теоријата на одлучување, дело на теоријата на
системи, логистички пристап, дело кое ќе биде во реално време, дело со реални
податоци се со една единствена цел донесителот на одлука во процесот на
одлучување да носи секогаш издржана, валидна и верификувана одлука.
Важноста на одлуката ќе има системско влијание, времето во кое ќе се
практикува ќе биде сегашноста со можности за идни подобрувања и примена на
сите недостатоци од минатото во подобрена варијанта или алтернатива.
Трошоците кои ќе се наметнат со примената на овај нов логистички пристап на
ЛМУКО нема да значат нéможност одредените подобрувања да добијат
реализаторско светло, а со тоа и сложениот пристап на имлементација ќе биде
разумно и јасно во границите на оптималните можности на применливост како
законски така и технички. Се ова со примена на реални толкувања на база на
повеќе критериумската анализа, влијание и одлука како научни дисциплини.
Ова дополнително е обременето со примена на научната мисла од
логистичка природа преку примена на различни логистички погледи кои ги
користи светската логистика. Тоа преку публикацијата од американската воена
логистика12, преку светстката публикација за менаџмент на логистиката 13,
одржливоста како неизоставен дел од логистичката наука 14 но и концептите за
логистичко размислување преставени преку одредени чекори и фази во
публикацијата 15.

12

F. Manual – Stuff Officers., „Organization, Technical, and Logistical Data”, Prepared under Direction of chieff
of staff, United States, Government printing office, Washington, 1941
13
E. H. Frazelle., „Suplply Chain Strategy”, Logistics, Menagement, Library CD Verzion.
14
N. Martins., C. Figueredo., F. Azevedo, F. Ribeiro., M Proenca., M.J.Abreu., „Intelligent cities – Urban
revitalization policy quidenlines for the competitiveness and sustainable of cities”, Department of foresigment ond
planning and international Afairs, Lisbon, October, 2007
15
T. Goldsbi., R. Martichenko., „Lean Six Sigma Logistics”, Strategic Development to Operational Success, J.
Ross Publishing. CD Verzion
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Ова претставува дел кој во подолните поднаслови е јасно и прецизно
дефиниран во ова истражување.
6.1.1.

Основни елементи на логистичкиот модел - ЛМУКО

Кога станува збор за основни елементи тоа значи темел на нешто кое
треба да има соодветна форма. Во конкретрниот случај темел (база) на модел
односно тешкотија што се јавува во текот на некоја работа или при одвивањето
на некој процес. Конкретно проблем преставуваат основите односно основните
елементи на ЛМУКО над кој се надоградува идниот тек на активностите околу
УКО на регионално ниво, со посебен осврт за РМ. Додека предмет претставува
можноста за создавање, моделирање и програмирање на конкретен ЛМУКО за
стратешко УКО на регионално ниво, со посебен осврт за РМ со опфат на
целокупната лепеза од значајни елементи кои се негов составен дел.
Кога станува збор за формирање на еден логистички модел јасно и
недвомислено треба да се потенцира дека логистиката прв пат ја споменал
Baron de Jomini (1779-1869) како поим. Тој поим се применувал за потребите на
француската војска. Во втората светска војна како поим логистиката се
употребува за планирање и управување со процесите за снабдување на војните
трупи. После 1970 терминот почнува да се применува и за научни цели,
практично се започнува сеопфатната примена на овај поим. Денес логистиката
најчесто оди во заедничка употреба со поимите синџир, центар, технологија,
систем, принцип, процес, трошок, контрола и уште многу други додатни
зборови кои се надоврзуваат на логистиката (потенцирани во делот ознаки од
ова истражување).
Ова јасно ја става логистиката како посебна научна дисциплина.
Поврзаноста со сите други науки оди до таму што логистиката потикнува
движење на материјали, луѓе, информации, енергија како и задвижување на
целокупниот економско, стопански, политички и законски систем на една
држава како целина. Но логистиката денес е една од најмогу распостранетите
глобални научни дисциплини. Таа тежнее да донесе униформни, технолошко
економски и социјални цели. Таа униформност за создавање на логистички
модел оди во многу научни трудови. Некои кои претставуваа основа за овај тип
на размисла беа трудови за минатото, сегашноста и иднината преку споредба 16,
минимизацијата на ризикот како логистичка појава разгледан преку
транспортно размислување 17, информациските системи како база на создавање 18
и стратешкиот моментум 19. Затоа кога станува збор за модел од логистичка
природа мора да се има претходно наведеното во обзир но и соодветно да се
применува во целеокупното моделирање. Дали тоа ќе биде со јасно и прецизно
дефинирање на посакуваните цели, посакуваните интереси или конкретна цел
16

H. Min., G. Zhay., „Suplly chain modeling: past, present and future”, Computers industior Engineering. 43
(2002) 231-249
17
G. M. Gialglis., I. Minis., A. Tatarakis V. Zeimpekis., „Minimizing logistics risk throught real-time vehicle
routing and mobile technologies”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Menagement. Vol 34
No 9 (2004) pp. 749-764
18
А. Gunaseneron., EWT Nagai., „Information sistem in suplly chain integration and menagement”, European
Journal of Operational Research. 159 (2004) pp. 269-295
19
S. Herts., M. Alfredson., „Strategic devolopment of third party logistics providers”, International Marketing
Menagement. 32 (2003) pp.139-149
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тоа мора да биде приоритет. Денес секој модерен логистички модел мора да
биде со јасни суштински карактеристики, активности, моделирање, проекција,
контрола на целокупниот систем во функција на проток на добра луѓе,
материјали и информации. Ова се обременето со квалитет кој треба да се носи и
надоградува во иднина.
Во ова истражување тежината ќе биде поставена на оваа глава каде ќе се
оформува еден ЛМУКО на регионално ниво. Тежината да биде адекватна и
применлива освртот ќе биде ставен на реални податоци за РМ. Но тоа нема ни
малку да биде хендикеп. Денешната комјутерска технологија ќе овозможи
флексибилност и применливост на моделот и за потребите на други
општества доколку тоа се посака во иднина со една т.н. ФЛЕКСИБИЛНА
ПРОГРАМСКА
АЛАТКА
КОЈА
Е
ПРИМЕНЕТА
ЗА
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ЛМУКО.
Конкретно кога станува збор за поставување на основните елементи на
ЛМУКО треба јасно и на недвосмислен начин да бидат опфатени сите елементи
на логистиката. Тргнувајќи од поимите синџир кој во овај случај претставува
збир на логистички активности за селекција, собирање, транспорт и депонирање
на КО, но не помалку важни и активностите пред селекција на КО и после
депонирање на КО. Поимот центар кој во овај случај јасно и прецизно ќе се
дефинира како регионален центар со точно дефинирање на основата кој е главен
кој е втор по важност регионален центар итн. Кој е градски а кој е рурален
центар, околу кој центар се гравитира и зошто односно кои се релациите и
врските кои ја пратат оваа појава. Поимот технологија во овај случај значи
примена на современи пристапи на активностите наведени во поимот синџир.
Тука од непроценливо значење се логистичките пристапи (концентрација,
специјализација, децентрализација, кооперација и интеграција) надополнети со
задачите, функциите и нивоата на УКО (на оперативно, диференцирачко и
диспозитивно ниво), но и со опфат на неизоставните концепти (како време,
простор и функција), и се ова разгледувано од аспекти (техника, технологија
сообраќај и транспорт, економија и екологија) законски дефинирани во рамките
на РМ како целина од осум плански региони. Поимот систем во овај случај
значи јасно дефинирање на ситемот на региони, регионална поврзаност,
типовите на региони (структурни, квалитативни, динамички и просторни),
законската подршка за регионализацијата со посебен критички осврт за и
против, имплементацијата на регионите со јасен темелен осврт, интензитет и
исполнетост кои со соодветна проекција на мрежни врски од почеток односно
извор на отпад преку подготовка собирање, транспорт на мала далечина,
претовар, транспорт на голема далечина, преку депонирање подготовка,
манипулација и завршна фаза до јасно дефинирање на мрежата, нејзината
анализа како и нивото на постојна функционалност. Се ова во функција на
функционален и одржлив и развоен ЛМУКО во РМ. Поимот процес претставува
целокупниот процес кој го наметнува логистиката од потреба, неопходност,
нивоа на пристап до мотивација за постигнување на целта нов посакуван
ЛМУКО. Поимот принцип во овај случај ќе ги опфака сите пристапи кои се
користат како класични модели, примена на хеуристика но и примена на
пристапите од транспортни мрежи (трасирање – зонирање, зонирање –
трасирање, Clark – Wright ови алгоритми на заштеда и пристап на P – медијана)
за разрешување на проблемите кои се од транспортна природа кога станува збор
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за УКО. Поимот трошок во овај случај ќе опфаќа се што може да го обремени
процесот на имлементација на ЛМУКО во одредени законски планови за
стратегиско УКО односно трошоци за формирање на функционална и одржлива
ЛСУКО во РМ. И на крај поимот контрола во овај случај ќе значи контрола на
регионите како регионални центри на опслуга град село со т.н. (комунална
логистика). Нормално освен овие поими треба да се опфатат и многу други
елементи кои логистиката ги има во сопствен посед но тие ќе бидат составен
дел од овие кои се наведени или по потреба ќе бидат соодветно и логистички
толкувани кога за нив ќе има некаква потреба.
Ова погоре изнесено е претставено со еден уникатен алгоритамски
сликовит приказ претставен на слика број 6.1. каде се дава една јасна претстава
за наведениите поими синџир, центар, технологија, систем, принцип и контрола
како основни елементи на конкретниот ЛМУКО. Овие основни елементи на
еден логистички модел се прилагодени за потребите на ова истражување. Јасно
и на недвосмилен начин се претставени сите операции кои го пратат едно
организирано УКО, претставени се центрите на функција, како и современите
логистички пристапи (прилагодени за УКО). Овие пристапи се основа над која
се темели секоја логистичка операција, активност, дејност и функција, тоа не е
исклучок и со УКО кој во целост сака да биде подобрен логистички во
сегментот на овие пристапи. Тоа во конкретен модел значи многу. Тоа
недвосмислено мора да биде основа кога станува збор за логистички модел.
Оперативното, системското и менаџерското ниво на функција секогаш но и
логистички значат квалитет секаде и во точно одредено време. Тоа е
неизоставен и основен елемент и на овај ЛМУКО. Просторот, времето и
функцијата секогаш се во нераскинлива релација со логистичкото размислување
тоа е и дел од ова ЛМУКО размислување. И на крај секогаш за добивање на
јасна претстава се оди кон акцентирање на секоја појава на аспекти од различна
природа. Ова во логистиката се дефинира од јасно и прецизно дефинирани
потреби кои одат во прилог на подобрена состојба. Конкретно за ЛМУКО
технологијата, техниката, сообраќајот и транспортот, економијата и екологијата
значат бенфит за зголемена и подобра состојба на целокупниот модел. Овие
аспекти се исто значајни како концепти, задачи, функции и нивоа и на ранг на
пристапи и затоа во глава три се потенцирани како први по значај. Но за јасна
претстава на логистиката во овај дел се прави поинаков приказ на основата која
ја потенцира логистиката како база кон која аспектите даваат несомнен
придонес во вистинско време, на вистинско место и во вистинска функција,
дејствуваат на оперативно, системско и менаџерско ниво со уникатни
специфики и во секој пристап даваат значај без кој не се може да се практицира
логистика. Тоа најдобро е изразено во логистичкото моделирање и конкретно за
ова логистичко моделирање за овај нов и уникатен ЛМУКО. Алгоритамскиот
приказ е даден во подолниот тек на овај наслов како слика 6.1..
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Слика број 6.1. Алгоритамски приказ на основни елементи за создавање на логистички
модел – ЛМУКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Претходно наведените поими се делови кои како поими се неизоставни
елементи на логистиката како научна дисциплина. Сите претходно дефинирани
поими кога треба да се оформи и моделира нов ЛМУКО ќе одат заедно со
материјалите, луѓето и информациите се со една единствена цел да извршат
задвижување на целокупниот економски, стопански, политички и законски
систем. Но конкретна цел на еден нов ЛМУКО за РМ би бил приоритет за
одредување на најважните суштински карактеристики, активности и проекции
нормално со контролирани, научно издржани и логистички поставени правила
на систем од материјали, луѓе, добра и информации се со една цел
функционален модел. Таа цел во конкретниот случај би била надополнета со
една можност производ на овај ЛМУКО да биде влез и главен критериум за
идно дефинирање на нова ЛСУКО нормално со почитување на наведените
поими и во рамките на законите на РМ. Ова исто така е претставено со еден
уникатен алгоритамски сликовит приказ претставен на слика број 6.2. Ова е дел
од претходната глава пет каде овие пристапи се решени со еден транспортен
научен начин на размисла. За јасно реализирање на секој транспортен проблем
потреби се и помошни дејствија кои најдобро ги нуди логистиката преку
материјали, луѓе и постоечки информации. Се ова во остварување на посакувана
цел задвижување на економскиот, стопанскиот, политичкиот и законски систем
на одредено државотворно општество наречено држава. Ова е суштински и
главен елемент на кој се темели и овај ЛМУКО.
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Слика број 6.2. Алгоритамски приказ за реализација при создавање на логистички
модел – ЛМУКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Ова да не биде дека се поставува како основа на ЛМУКО без некоја
посебна посакувана цел ќе биде надополнето со уште еден уникатен
алгоритамски сликовит приказ каде ќе бидат претставени важноста, времето,
трошоците и сложеноста како елементи кои се од суштинска важност кога
станува збор за поставување на основа на одреден модел. Конкретно важноста
на ЛМУКО значи повисоко ниво на функционалност на целокупниот систем на
УКО со потенцирање на РМ како една целина во која денес функционираат
осум плански, и осумдесет општински центри, кои според официјални податоци
на ДЗСРМ се создаваат КО е еден од основните текови отпад што се создава во
РМ и тоа околу 786.909 t/годишно за 2012 година. Количина на создаден КО
изразено на жител за РМ изнесува 382 kg/жител годишно или 1,04 kg/жител на
ден за 2012. Околу 77% од населението во РМ е вклучено во јавниот систем на
собирање на КО што го извршуваат претпријатијата. Останатото население
(23%) кое не користи комунални услуги, во најголем дел е концентрирано во
руралните населени места. Во 2012 година, количината на собран КО во РМ
изнесува 555.760 t., како и бројот на функционални претпријатија кои работат
на материјата УКО. Времето со ова се потенцира дека е реално и се однесува на
сегашен моментум. Трошоците за селекција, собирање, транспорт и депонирање
на КО при процесот на УКО, менаџирањето и идните предвидувања и насоки се
секогаш елементи кои заслужуваат сериозни разгледувања, и тие се неизоставни
делови во секое толкување на ЛМУКО. И на крај сложеноста како елемент кој
ќе може да се согледа од примената на новиот ЛМУКО како посебна
функционална целина за квалитет и подобрена состојба со УКО. Ова исто така е
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претставено со уште еден уникатен алгоритамски сликовит приказ претставен
на слика број 6.3.
Главна цел за создавање на логистички модел - ЛМУКО

Слика број 6.3. Главна цел за создавање на логистички модел – ЛМУКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Овие алгоритамски прикази треба да претставуваат влез во наредните
поднаслови од овај наслов. Овие три уникатни алгоритми се основа за овај
ЛМУКО. Тоа е дел од ова истражување каде логистиката има најголемо и
уникатно влијание за постигнување на посакуваната цел нов и оправдан
ЛМУКО за организирано и законски потрепено УКО кое ќе води во создавање
на оправдана и одржлива за имлемантација ЛСУКО.
Основите на ЛМУКО се дадени во дефинираните формулации од
прилогот на ова истражување (ПРИЛОГ 6.1. како формулации и толкувања за
ЛМУКО) како ЛОГИСТИЧКИ ОЦЕНКИ, ЛОГИСТИЧКИ ВЛИЈАНИЈА и
ИЗЛЕЗНИ ЛОГИСТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ. Ова се основни елементи на новиот
ЛМУКО. Тука за овие основи на ЛМУКО е запазено се што е претходно
потенцирано до сега во оваа глава шест. Затоа и стартот на ЛМУКО се носи по
истиот редослед.
Овај прилог има улога на УПАТСТВО ЗА КВАЛИТЕТНО
КОРИСТЕЊЕ НА ЛМУКО КАКО УНИКАТЕН МОДЕЛ И ОВАЈ ПРИЛОГ
ПРЕТСТАВУВА ЗБИР ОД СИТЕ ТОЛКУВАЊА ОД КОИ Е СОСТАВЕН
ЛМУКО СО РЕАЛЕН ИЗГЛЕД НА ЛМУКО ПРЕКУ – КОНКРЕТНИ
СЛИКОВИТИ ПРИКАЗИ, ОБЈАСНУВАЊА И ТОЛКУВАЊА), НО И
ДЕЛОВИ НА ЦЕЛИНИ КОИ СЕ ДАДЕНИ КАКО PDF ВЕРЗИЈА.
6.1.2.

Идентификација на основните фази на логистичкиот модел - ЛМУКО

Идентификација претставува почетен дел од секоја работа кој прави
утврдување на одредена состојба, почеток, подготовка за некоја работа, настан и
тој претставува главен елемент на идентификацијата. Идентификацијата во еден
процес се појавува од почеток до крај но и пред почеток (како потреба) и после
крај (како анализатор на процес). Кога станува збор за идентификација на модел
јасно треба да се утврдат фазите и сите анализи за одредена состојба да се
утврдуваат во фази со прецизни констатации и анализи со што се прави
приближување кон вистински, суштински елементи, а тоа заради
недвосмислено имлементирање на одредена системска придобивка.
Конкретно идентификација во формирање, моделирање, програмирање и
развој на нов ЛМУКО треба да претставува основа за нова ЛСУКО на
регионално ниво, со посебен осврт за РМ. Додека преку фазен пристап ќе се
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создаде можност со научни методи да се дојде до примена на мерките и
решенијата од доменот на
УКО, успешна идентификација, решение и
имплементација преку нов ЛМУКО и нова ЛСУКО применливи за РМ, а од тоа
секој жител да почувствува квалитет од воведувањето на современи логистички
начини и третман на оваа појава. Логистиката денес е во примена во сите
стопански и нестопански системи. Сообраќајот е местото кое претставува
центар на стопанските и нестопанските системи. Сообраќајот е крвоток на
денешницата. Затоа во овај наслов ќе се даде дефиниција за логистиката од
сообраќаен поглед. Логистиката ги опфаќа сите просторни и временски
трансформации на стока, количина и структура за планиран, управуван,
реализиран, моделиран и контролиран систем од почеток до крај, но и пред
почеток и после крај.
Може да се констатира дека логистиката како наука гледана од
сообраќаен аспект опфаќа просторни, временски и функционални
карактеристики. Науката логистика тука ќе биде претставена преку публикација
за стратегиско дефинирање на фази од модел 20. Иденификацијата изложена за
модели за атмосверски климатки управувања модифицирани за УКО 21 преку
низа на стручни излагања. Со тоа може да се заклучи дека логистиката е
мултидисплинарна наука која прави обиди за оптимизирање 22 на процесите во
сите нејзини карактеристики како глобализирана појава 23. Сообраќаните
логистички системи применуваат голем број на техники, манипулативни
пристапи, комуникациско информациски технологии и слично но со голема
доза на синхронизираност. Неусогласеноста налага изнаоѓање на нови решенија,
тука логистиката со својата мултидисциплинарност наоѓа неизоставна улога. Од
ова може да произлезе јасна претстава дека идентификувањето на основните
фази на моделот оди во насока да се одредат и проценат вистинските потреби,
вистинските количини, вистинското време, вистинската структура и
вистинското место (модел 5В) кој многу често се користи во логистиката. Тука
овај 5В модел ќе биде надополнет со еден уникатен алгоритамски сликовит
приказ на поимите одлука, одлучување, донесување на одлука и процес на
одлучување кои се неизоставен дел на секој сегмент и на секое ниво во 5В
моделот. Тоа е претставено на наредниот уникатен алгоритамски сликовит
приказ претставен на слика број 6.4. каде се прави спој на 5В моделот со
наведените поими кои се провлекуваат во секоја фаза од ЛМУКО.

20

D. S. Rogers., „Introduction to Suplly Chain Menagement”, Univerziti of Nevada Reno, MGRS 474/674
R. Sousen., D.S. Lee., C. Bruning., „Proceedings of on International Conference on Transport, Atmosphere and
Climate (TAC)”, Oxford, United Kingdom, European Comision, Jyni, 2006
22
К. Dorer., M. Colisti., „An Adaptive solution to Dinamic Transport Optimization”, Whitestein Technologies
AG, Zurich , Swittzerland
23
H. Min., S.B. Form., „An integrated Decision Support System for Global Logistics”, International Journal of
Phisical Distribution & Logistics Menagement, Vol 24, No 1994, pp 29-39
21
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Овај алгоритамски приказ треба да претставуваат елемент кој ќе се
применува секаде каде има одредено фазно или размислување на ниво, и е
неизоставен дел од сите наредни поднаслови на овај наслов но и во насловот за
оформувањето на стратегијата која мора да се носи со реалниот моментум на
случување. Ваквиот фазен пристап на размисла се провлекува во целокупната
изработка и создавањето на ЛМУКО од почеток до крај и е дел од секој наслов
и поднаслов. УКО тука е уште покарактеристично затоа што 5В моделот значи
собирање на потребните количини на КО кои претходно се направени од страна
на луѓето. Времето секогаш да биде реално и секогаш во секое време да не затаи
опслугата од страна на претпријатијата со основна дејност УКО. Структурата на
различност и посебност да се припази секогаш за местото каде ќе се одвива
УКО да не почуствува никакви економски но и еколошки слабости. Тоа
поткрепено со одлука, одлучување, која ја носи одлуката по каков пат таа
одлука се процесира и како на крај се реализира со што и кога. Ова е
идентификувано во овај ЛМУКО преку логистички оценки и соодветни
толкувања за наведени аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и
пристапи. Реално поткерепено за РМ како целина од осум плански региони
разгледувана преку логистички влијанија за населени места, население, КО,
површина, густина, домаќинства и станови. Од ова производ ќе бидат одредени
сценарија од лоша до најдобра состојба со низа на алтернативи логистички
толкувани на различни начини. Тоа ќе биде претставено во подолните
поднаслови со конкретно потенцирање на сите толкувања оценки и влијанија
како и разгледаните низа на сценарија, алтернативи и можности кои ги нуди
ЛМУКО како опции.
Идентификацијата на основните фази на ЛМУКО се дадени во
дефинираните формулации од прилогот на ова истражување (ПРИЛОГ 6.1.
како формулации и толкувања за ЛМУКО изразени преку PDF верзија, и
изгледот на секој прозорец дел од ЛМУКО) како:
• Фаза1: Влезни ПАРАМЕТРИ на новиот ЛМУКО – претставена во
соодветни четири чекори,
• Фаза 2: Влезни ПОКАЗАТЕЛИ на новиот ЛМУКО – претставена во
соодветни четири чекори, и,

VІ -17-

НОВИ ЛОГИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Фаза 3: Излезни логистички ЕЛЕМЕНТИ на новиот ЛМУКО со
потенцирање на шест логистички сценарија на логистичка оценка и
влијание. Ова се трите фази на новиот ЛМУКО.
Тука за овие идентификувани фази на ЛМУКО исто така е запазено се
што е претходно потенцирано до сега во оваа глава шест, но и тука во примена
се и елементите од транспортни мрежи кои се дел од глава пет на ова
истражување. Затоа овие транспортни мрежи се и како одредена спона на
ЛМУКО со реалноста за разгледување и разрешување на сообраќајните
проблеми со примена на транспортни мрежи кои се во функција на применлив и
одржлив ЛМУКО.
•

6.1.3.

Планирање и изведба на логистичкиот модел – ЛМУКО

Планирање претставува план и составување на сите акции кои се
предвидени со соодветниот план. Кога станува збор за планирање на модел се
оди кон тоа целокупниот процес да биде структурално и хиерархиски
испланиран во секој негов сегмент. Логистичкиот синџир е составен од голем
број на алки. Секоја алка има своја специфика. Постојат конфликтни цели кои
мора да се разгледуваат на нивоа. Мора да се прават одредени компромиси.
Барањата се различни, нешто што е конфликтна состојба на едно ниво не е на
друго. Ова се постапки кои се обременети со трошоци. Затоа секој процес како
дел од логистичкиот синџир мора да биде поткрепен со логистичка подршка. Од
ова може да се дојде до заклучок дека планирањето на процесите е една од
најсериозните постапки и темел на одреден модел. Посебно кога тој модел го
има логистички предзнак. Методолошкиот пристап, анализата, постапките,
оптимизацијата, технологијата, концептите, моделот, просторот, времето и
функцијата мора да бида сериозно разгледани, планирани, предвидени,
реализирани и контролирани. Најдобро објаснување за оваа проблематика која
се примени во ова истражување беше публикацијата 24, но и публикацијата 25. Ова
налага потреба да пред секое планирање се пристапува со дополнителна
логистика. Ова значи од минимално можни добивки да се добијат максимално
можни ефекти со примена на доминатните реалности се со една единствена цел
оптимизација крајните излени елементи. Тоа е претставено на еден уникатен
труд од економска природа 26, но и во трудот 27. Од ова производ е квалитетно и
уникатно планирање на овај ЛМУКО. Тоа планирање има за цел со многубројни
операции и фунции да се дојде до посакувано намалување на трошоците,
подобрување на квалитетот на сите процеси за квалитетна реализација на
ефектен и ефикасен УКО со потенцирање на низа заштитни и посакувани мерки
за екологијата.
Но секогаш треба јасно да се потенцира улогата на логистиката дали таа
претставува основа или ќе биде како услуга. Ова од едноставна причина што ќе
Z. C. Božičkovič, „Upravljanje informacijama u logistici”, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobračajni
fakultet - Doboj, Bosna i Hercegovina, Doboj, 2011
25
M.J.Kilibarda., S.M.Zečević., „Upravljanje kvalitetom u logistici”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet,
Beograd, 2008
26
Z. Dragaševič, „Modeli višekriteriumske analize”, Doktorska disertacija, Univerzitet Crne Gore, Ekonomski
fakultet - Podgorica, Crna Gora, Podgorica , 2010
27
L. Pejić, „Reinženering preduzeča kako tehnika savremenog menadzmenta”, Doktorska disertacija, Univerzitet u
Novo Sadu, Tehnicki Fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin, Srbija, Zrenjanin , 2003
24
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се постигне јасен пристап во одредувањето на целите, задачите и критериумите.
Ова е неизоставен дел во процесот на планирање на одреден модел. Во овај дел
планирањето ќе биде претставено со еден уникатен алгоритамски сликовит
приказ претставен на слика број 6.5. каде на јасен и недвосмислен начин ќе
бидат сликовито претставени дванаесете погледи кои се дел од насловот 6.1.
Овај алгоритамски приказ треба да претставува елемент кој ќе се
применува секаде каде размислувањето ќе биде темелно од почеток до крај за
оформување, моделирање и програмирање на ЛСУКО која и тука ќе мора да се
носи со реалниот моментум на случување, и негов иден развој научен и
практичен. Овај пристап може да се види дека е дел од ова истражување кое се
провлекува во секоја глава.
• Изборот на акција опфаќа дефинирање на одредено толкување кое го има
како можност соодветниот модел и тоа за логистички аспект, концепт,
задача, функција и ниво, пристап и конкретна оценка изразено како
параметар на ЛМУКО.
• Алтернативата опфаќа реална можност за колкав простор станува збор
(број на населените места), колкава површина е опфатот (м2), колкава е
густината на населеност (жители/м2), колку станови и домаќинства има
колкава количина на КО се создава во тој простор изразено како реален
показател на ЛМУКО. Тука аналитичката интерпретација ќе значи и
компромис што ќе сака да се постигне кои се можностите кои се нудат на
располагање и како до завршна подобрена состојба. Но мора да се потенцира
дека процесот на реализација секогаш налага системски пристап каде низа
на елементи значајни, помалку значајни и незначајни се задолжителни за
толкување и разгледувани.
• Тоа го нудат низа на сценарија конкретно шест сценарија конкретно
дефинирани (сценарио 1 многу мало влијание, сценарио 2 мало влијание,
сценарио 3 средно влијание, сценарио 4 средно големо влијание, сценарио 5
големо влијание и сценарио 6 многу големо влијание) кои изискуваат по пет
алтернативи за секое сценарио.
• Ова на крај нуди конкрени можности кои се реални посакувани и
замислени. Ова го нуди овај ЛМУКО со примена на науката и методите кои
ги има логистиката на располагање.
• Ова го дефинира конкретниот резултат, која одлука треба да се примени
како и со што.
• И на крај реализација и извршување на посакуваната состојба како излезни
логистички елементи.
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Слика број 6.5. Алгоритамски приказ за планирање при создавање на логистички модел
– ЛМУКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Изведба извршување, оформување на нешто, давање дефинитивна форма
и содржина на нешто, реализација, овај збор означува имлементација на
одредени барања. Кога станува збор за модел изведба значат сите наведени фази
од замисла до реализација за квалитетна имлементација. Функционалноста
овозможува нов пристап на гледање на работите. Доколку одреден систем
функционира постои и можност за нова изведба. Новиот пристап бара
аналитичност во проектирањето, управувањето, реализацијата и контролата на
системот. Најчесто при изведбата на одреден нов логистички модел па така и за
новиот ЛМУКО се стартува со примена на одредена стратегија. Таа најчесто е
стратегија 5В (вистина количина, вистинска стока, вистинско време,
вистинска структура и на вистинско место), или just in time, make or bay,
material requirements planning (mrp) стратегии кои со својата филозофија на
размислување можат да дадат одреден придонес за квалитетно започнување
гледано од логистичка перспектива. Најчесто изведбата на моделите се прави со
одреден фазен пристап и тоа најчесто во неколку последователни фази како на
пример 28:
• фаза 1: дефинирање на проблемот и потребата (дефинирани во глава еден),
• фаза 2: каде и како ќе има одреден ефект моделот (РМ како држава),
• фаза 3: кои ќе бидат врските и релациите кои ќе бидат темел или основа на
моделот (целокупната патна и организациона инфраструктура за УКО во
РМ),
• фаза 4: како ќе биде функционалноста на моделот преку приказ на
параметри и реални показатели (избор на сценарија, алтернативи и
можности како опции),
• фаза 5: како ќе се реализираат одредените добивки од моделот (конкретна
оценка изразена со јасно и прецизно толкување), и на крај,
28
D. Đorđević., M. Vasiljević., „ Upravljanje kvalitetom u saobraćaju”, Univerzitet u istočnom Sarajevu,
Saobračajni fakultet, Doboj, Doboj, 2009
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фаза 6: како ќе биде контролиран моделот (премин од алтернатива во
алтернатива или повисоко сценарио со јасно и прецизно економско,
техничко технолошко или еколошко корисно дејство).
Овие фази можат да се прошируваат со нови но и да се дополнуваат со
некои чекори како под фази на одреден модел во зависност од посакуваната цел.
При изведбата на моделот најчесто новите стратегии бараат прилагодливост
како и можност за брза реакција (тоа најчесто филозофијата на 5В го има во
своето размислување. Логистичкиот систем 29 при изведбата на ЛМУКО
претставува мост кој спојува пазар со финален производ односно корисник со
посакуван бенифит. За изведбата на ЛМУКО јасно треба да се постават
основните елементи на логистичка природа кои ќе дејствуваат при самата
изведба но и после неа. Тоа се: концентарација (логистички центар),
специјализација (специјализиран логистички центар), децентрализација
(make or bay стратегија), кооперација (make or bay и just in time стратегија), и
интеграција (just in time, make or bay и material requirements planning
стратегија). Сите овие пристапи имаат свои позитивни и свои негативни
особини и карактеристики на пример концентрацијата нуди принцип на
рационализација за еден систем, децентарализацијата има низа на слабости
затоа што треба да има постојани истражувања на повеќе критериуми кои
најчесто се различни кога станува збор за микро макро или мета систем (на
микро важат едни правила на макро други но и од систем до систем има
разлика), специјализацијата дава комплетни услуги од старт до крај за
сопствените организирани активности, коперацијата оди во одредена
комбинација и слично но и централизацијата прави збир на техничките,
економските и правните фактори, децентрализацијата има јасна
диференцијација во хоризонтала и во вертикала како и јасно прецизирање на
улогата на секој подсистем како дел од системот, а интеграцијата мора да биде
зависна од времето просторот и функцијата заради употребата за свои цели на
комјутерската технологија. Ова во ЛМУКО е системски решено и на база на
реални податоци. Изведбата на ЛМУКО ќе се темели на сеопфатност и примена
на шест посебни сценарија и посебни алтернативи во кои се разгледуваат низа
на реални можности применети каде има потреба. Ова го прави ЛМУКО
уникатен но и со предзнак логистички. Ова е претставено во глава седум каде
сите сценарија, алтернативи и можности се соодветно преку логистички
посакувани перформанси претставени за овај конкретен ЛМУКО.
Кога станува збор за ЛМУКО тогаш јасно и на недвосмислен начин ќе
бидат применети и елементи за квалитетна изводливост. Тие елементи за
изнаоѓање на оптимални решенија ги користи секоја сообраќајно транспортна
наука. Тука во конкретниот случај се користат елементи кои се опфат на
публикацијата 30 каде се дефинираат низа на скали на влијание. Конкретно за
ЛМУКО е модифицирана една скала на вредности кои се во функција на
изведба на конкретниот ЛМУКО. Овие табели за изведба на конкретниот
ЛМУКО се дадени во наредните табели. Во табела број 6.1. каде се претставени
влијанијата за фаза еден од ЛМУКО односно се претставени влијанијата на
•
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параметрите на ЛМУКО, конкретно за (логистичките аспекти, концепти, задачи,
функции и нивоа како и пристапи) кои се од посебно влијание за изведба на
ЛМУКО.
НАПОМЕНА: СИТЕ ТАБЕЛИ ОД ГЛАВА ШЕСТ СЕ ДЕЛ И ОД
ПРИЛОГОТ 6.1. КАКО ЦЕЛОСНА PDF ВЕРЗИЈА И ИЗГЛЕД НА
ПРОЗОРЦИТЕ НА ЛМУКО
Табела број 6.1. Логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и
пристапи како параметри дел од ЛМУКО
Коефициент
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

Влијание
Многу мало
Мало
Средно
Средно големо
Големо
Многу големо

Толкување

НАПОМЕНА: Оваа табела во ЛМУКО е за секој логистички аспект, концепт, задача,
функцја и ниво како и пристап како посебна целина
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

На наредната табела број 6.2. се претставени збирните влијанија за
логистичките аспекти кои се збирни влијанија за ЛМУКО.
Табела број 6.2 Збирни влијанија на логистички аспекти како параметри
ЛМУКО
Аспекти
Технолошки ,Технички
Сообраќајно транспортни,
Економски и Еколошки
Технолошки ,Технички
Сообраќајно транспортни,
Економски и Еколошки
Технолошки ,Технички
Сообраќајно транспортни,
Економски и Еколошки
Технолошки ,Технички
Сообраќајно транспортни,
Економски и Еколошки
Технолошки ,Технички
Сообраќајно транспортни,
Економски и Еколошки

дел од

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Вкупно
0,1 + 2

0,1
0,2

0,1
0,2

0,1
0,2

0,1
0,2

0,2
0,2

0,2 + 2

0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,4
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,4
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,4
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,4
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,3+ 2
0,4+2

0,5+2

НАПОМЕНА: Оваа табела во ЛМУКО е за секој логистички аспект како посебна целина
(затоа што од овие параметри има по пет логистички аспекти)

ПОЈАСНУВАЊЕ: (ЗА 0,1) Минимално 0,5 за сите логистички аспекти 0,1 за Максимално влијание
на логистички аспекти (ОД 0,1 + 2)
(ЗА 0,2) Минимално 0,6 со еден логистички аспект 0,2; за Максимално влијание на другите
логистички аспекти (ОД 0,2 +2)
(ЗА 0,3) Минимално 0,7 со еден логистички аспект 0,3; за Максимално влијание на другите
логистички аспекти (ОД 0,3 + 2)
(ЗА 0,4) Минимално 0,8 со еден логистички аспект 0,4; за Максимално влијание на другите
логистички аспекти (ОД 0,4 + 2)

VІ -22-

НОВИ ЛОГИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(ЗА 0,5) Минимално 0,9 со еден логистички аспект 0,5; за Максимално влијание на другите
логистички аспекти (ОД 0,5 + 2)

Изработена од кандидатот на докторската дисертација

На наредната табела број 6.3. се претставени збирните влијанија за
логистички концепти кои се збирни влијанија за ЛМУКО.
Табела број 6.3 Збирни влијанија на логистички концепти како параметри дел од
ЛМУКО
Концепти
Просторен
Временски
Функционален
Просторен
Временски
Функционален
Просторен
Временски
Функционален
Просторен
Временски
Функционален
Просторен
Временски
Функционален

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Вкупно
0,1 + 1

0,1
0,2

0,1
0,2

0,2
0,2

0,2 + 2

0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,4
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,4
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,3+ 2

0,4+2

0,5+2

НАПОМЕНА: Оваа табела во ЛМУКО е за секој логистички концепт како посебна целина
(затоа што од овие параметри има по три логистички концепти)

ПОЈАСНУВАЊЕ: (ЗА 0,1) Минимално 0,3 за сите логистички концепти 0,1 за Максимално
влијание на другите логистички концепти (ОД 0,1 + 1)
(ЗА 0,2) Минимално 0,4 со еден логистички концепт 0,2; за Максимално влијание на другите
логистички концепти (ОД 0,2 +1)
(ЗА 0,3) Минимално 0,5 со еден логистички концепт 0,3; за Максимално влијание на другите
логистички концепти (ОД 0,3 + 1)
(ЗА 0,4) Минимално 0,6 со еден концепти или задачи, функции и нивоа 0,4; за Максимално влијание
на другите логистички концепти (ОД 0,4 + 1)
(ЗА 0,5) Минимално 0,7 со еден логистички концепт0,5; за Максимално влијание на другите
логистички концепти (ОД 0,5 + 1)

Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Додека на наредната табела број 6.4. се претставени збирните влијанија
за логистички задачи, функции и нивоа кои се збирни влијанија за ЛМУКО.
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Табела број 6.4 Збирни влијанија на логистички задачи, функции и нивоа како
параметри дел од ЛМУКО
Задачи, функции и нивоа
Оперативно ниво
Диференцирачко ниво
Диспозитивно ниво
Оперативно ниво
Диференцирачко ниво
Диспозитивно ниво
Оперативно ниво
Диференцирачко ниво
Диспозитивно ниво
Оперативно ниво
Диференцирачко ниво
Диспозитивно ниво
Оперативно ниво
Диференцирачко ниво
Диспозитивно ниво

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Вкупно
0,1 + 1

0,1
0,2

0,1
0,2

0,2
0,2

0,2 + 2

0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,4
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,4
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,3+ 2

0,4+2

0,5+2

НАПОМЕНА: Оваа табела во ЛМУКО е за секоја логистичка задача, функција и ниво како
посебна целина (затоа што од овие параметри има по три логистички задачи, функции и
нивоа)

ПОЈАСНУВАЊЕ: (ЗА 0,1) Минимално 0,3 за сите логистички задачи, функции и нивоа 0,1 за
Максимално влијание на другите концепти или задачи, функции и нивоа (ОД 0,1 + 1)
(ЗА 0,2) Минимално 0,4 со една логистичка задача, функција и ниво 0,2; за Максимално влијание на
другите логистички задачи, функции и нивоа (ОД 0,2 +1)
(ЗА 0,3) Минимално 0,5 со една логистичка задача, функција и ниво 0,3; за Максимално влијание на
другите логистички задачи, функции и нивоа (ОД 0,3 + 1)
(ЗА 0,4) Минимално 0,6 со една логистичка задача, функција и ниво 0,4; за Максимално влијание на
другите логистички задачи, функции и нивоа (ОД 0,4 + 1)
(ЗА 0,5) Минимално 0,7 со една логистичка задача, функција и ниво 0,5; за Максимално влијание на
другите логистички задачи, функции и нивоа (ОД 0,5 + 1)

Изработена од кандидатот на докторската дисертација

На крај на наредната табела број 6.5. се претставени збирните влијанија
за логистички пристапи кои се збирни влијанија за ЛМУКО.
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Табела број 6.5 Збирни влијанија на логистички пристапи како параметри дел од
ЛМУКО
Пристапи
Концентрација
Специјализација
Децентрализација
Кооперација
Интеграција
Концентрација
Специјализација
Децентрализација
Кооперација
Интеграција
Концентрација
Специјализација
Децентрализација
Кооперација
Интеграција
Концентрација
Специјализација
Децентрализација
Кооперација
Интеграција
Концентрација
Специјализација
Децентрализација
Кооперација
Интеграција

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Вкупно
0,1 + 2

0,1
0,2

0,1
0,2

0,1
0,2

0,1
0,2

0,2
0,2

0,2 + 2

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

0,3
0,3
0,3

0,1
0,2
0,3
0,4

0,1
0,2
0,3
0,4

0,1
0,2
0,3
0,4

0,1
0,2
0,3
0,4

0,4
0,4
0,4
0,4

0,4+2

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5+2

0,3+ 2

НАПОМЕНА: Оваа табела во ЛМУКО е за секој логистички пристап како посебна целина
(затоа што од овие параметри има по пет логистички пристапи)
ПОЈАСНУВАЊЕ: (ЗА 0,1) Минимално 0,5 за сите логистички пристапи
влијание на логистички птистапи (ОД 0,1 + 2)
(ЗА 0,2) Минимално 0,6 со еден логистички пристап 0,2; за Максимално
логистички пристапи (ОД 0,2 +2)
(ЗА 0,3) Минимално 0,7 со еден логистички пристап 0,3; за Максимално
логистички пристапи (ОД 0,3 + 2)
(ЗА 0,4) Минимално 0,8 со еден логистички пристап 0,4; за Максимално
логистички пристапи (ОД 0,4 + 2)
(ЗА 0,5) Минимално 0,9 со еден логистички пристап 0,5; за Максимално
логистички пристапи (ОД 0,5 + 2)

0,1

за Максимално

влијание на другите
влијание на другите
влијание на другите
влијание на другите

Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Со збирните влијанија за логистичките параметри јасно се поставува
планирањето на ЛМУКО како фаза еден. Тоа е составен дел и од овие табеларни
прикази на чија што основа се носат соодветните толкувања производ на
ЛМУКО.
6.1.4.

Тестирање и функционалност на логистичкиот модел – ЛМУКО

Тест претставува свршена или несвршена состојба. Кога нешто сака да се
тестира тоа значи вклучување на сите можни варијатни за успех или неуспех.
Со тестот точно ќе се знае до каде сме во креативноста, тоа е со важност и за
оформувањето на одреден модел. Суштината на одредено тестирање е во
можноста разликите да имаат комлетно влијание врз процесот. Кога станува
збор за логистички процес најчесто треба јасно да се прецизира поимот
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оптималност. Мора да се знае неговата суштина, да се знаат
институционализираните и функционални карактеристики. Нема некаков
стандард за дефинирање на логистичкиот синџир заради таа работа. Затоа
логистичкиот синџир најчесто се дефинира како спој на простор време кои
споеви се поврзани со одреден квалитет, степен на сигурност, трошоци, град,
регион село се до реализација. Ова јасно укажува дека постапката на тестирање
е специфична и секогаш во функција на остварување на одредени максимални
посакувани елементи но и посакувани оптимални ефекти. Тестот мора да ги
предвиди одредените подсистеми кои ги има од почеток до крај. Литературата
која се занимава со оваа работа најчесто е 31, сообраќајните модели најчесто се
тестираат преку32, со примена на компјутерска симулација 33. Ова за реална тест
состојба на моделот користи одредени економски правила најчесто од
индустриска економија 34, но и во реални работни услови со вклучување на
правото како неизоставен дел 35.
Опфатот на материја, луѓе, трошоци,
информација и енергија мора да биде јасен за да се знае како од прилика ќе
дејствува одреден модел на одреден систем. Логистичкиот систем е динамичен
систем со многу внатрешни влијанија се изразува во различни мерки на
мерливост пример години, месеци, недели, денови, чесови, секунди, во простор
дејствува на микро, макро или мета систем и тоа мора јасно да се знае за да се
започне со постапка на тестирање. Тоа конкретно значи реалност која најчесто
се применува во секоја организација од сообраќаен профил 36.
За да се оствари квалитетно тестирање на ЛМУКО на системот УКО
мора јасно да се знае логистичката филозофија на размислување, да се знаат
досегашните техники на делување, да се предвидат јасно идните техники на
делување, да се знаат сегашните и идни технологии, да се знаат сите планови
кои би имале влијание од старт до крај, да се знае сегашното и да се предвиди
идното управување, да се посакува еден одржлив оптимум и да се има
информација за се што се работи, што било и да се забележува во базата на
податоци се што ќе се појави при процесот на моделирање. Тоа мора да биде во
спрега со сообраќајната инфраструктура, возниот парк, претпријатијата, турите,
трасите,
реоните,
стратегииите,
локацииите,
системите,
тарифите,
инвестициите, развојните компоненти и слично. Ова се многу битни предуслови
за почеток на одредена акција на тестирање на одредена појава.
Трендот денес на оптимизација се променува. Се разгледува
функционалноста на системот и не се променува било што или целокупниот
систем туку само оној сегмент кој може да покажи подобрување или некој
посакуван друг сегмент. Затоа денес постои и сегментарно тестирање на
одредени делови од модел кои можат да претставуваат новина но и подобрени
варијанти. Целта на ваквото тестирање претставува минимизирање на
трошоците за оптимизација, прилагодување на одредени системи за
S. Krčevinac., J. Petrić, M. Čupić., I. Nikolić„Algoritam i programi iz operacionih istraživanja”, Naučna kniga
Beograd, Beograd, 1983
32
T. Zečević., „Matematičko i statističko modeliranje”, Ekonomski fakultet u Prilepu, Novinsko-izdavačko
preduzeče >> Kniževne novine<<, Redakcija >>Stručna kniga<<, Beograd, Beograd, 1977
33
Ј. Лозановски., „Компјутерска симулација” Друштво за наука и уметност, Битола, Битола, 1986
34
R. Božičković, M. Trivić., „Industriska ekonomika - Praktikum”, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Edicija:
Tehničke knjige – Udzbenici, Saobračajni fakultet - Doboj, Bosna i Hercegovina, Doboj, 2007
35
Б. Благоев., А. Курчиев., „Статистика” Просветно дело, Скопје, 1986
36
П. Гладовић., „Организација друмског саобраћаја” Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких
наука, Едиција техничке науке – Уџбеници, , Нови Сад, 2008
31
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задоволување на одредени потреби и функционалност со подобри
перформански на системот. Логистичките системи се отворени или затворени
системи и ова во многу придонесува како ќе бидат тестирани и во кој простор
ќе се прави соодветното тестирање. Дополнителна цел е влезот во
модифицираниот друг систем да биде оптимум со доминација само на одредени
посакувани или барани подобрувања со минимум на конфликтни ситуации.
Конкретното тестирање на ЛМУКО ќе претставува реална можност на
промена и премин на одредено сценарио кон друго подобрено. Преминот од
едно во друго сценарио ќе биде реално остварливо и функционално. Факторите
се реални показатели и на база на реални показатели. Тоа ќе значи тест за
премин од полошо кон подобро, но и тежнение кон перфекција. Тука мора
да се потенцираат сите показатели и параметри и да се знае дека за перфекција
се си има своја цена. Ова е претставено во делот на онај премин со прескок на
одредени сценарија за да се добие високо ниво на квалитет. Ова исто така е дел
од глава седум каде е реално потенциран како треба да биде преминот од секое
полошо сценарио кон подобро, но и сценарио со прескок на некое сценарио. За
оптимум од сообраќајно транспортен поглед примената на решенијата од глава
пет беа пресудни за идниот развој на ЛМУКО изразен преку уникатни
толкувања обременети со логиката на размисла на транспортните мрежи. Ова
искажано во претходната глава пет е пресудно за тестирање на реална
состојба од ова истражување.
Функционалност корист или практичност која е надополнета со елементи
за сатисфакција. Кога станува збор за модел функционалноста значи корисна
практика која секогаш ќе биде оправдана од различни активности кои се збир на
вкупната корист. Функционалноста на ЛМУКО секогаш оди во подршка на
процесот на стратешко управување (развој) како и со процесот на одлука. Овие
одлуки се носеле и во минатото за функционалноста. Науката од минатото тоа
го има преставено во три оригинални трудови претставени на стручно
советување, и тоа принципите37, подршката 38 и влијанието на регионалниот
развој 39. Оваа поврзаност е методолошки најчесто претставена во 5 фази и тоа:
• Фаза 1: Дефинирање на концепција и модел на логистичкот синџир како и
функционалност на локацискиот фактор, подсистемите и степенот на
кооперација во синџирот,
• Фаза 2: Структурно поставување на системот во логистичкиот синџир и процес,
• Фаза 3: Дефинирање на критериуми за оптимизација и постапки за примена на
одредените критериуми,
• Фаза 4: Дефинирање на одредени алгоритми најчесто хеуристички како и
можност за симулирање на одредени состојби, и,
• Фаза 5: Примена на алгоритмите и анализа на добиените резултати.
Оваа функционалност (развој) на одреден ЛМУКО оди во насока да биде
усмерен по одредени правила. Денес во ова време на односи функционалноста е
37

S. Zecević, M. Cvetić., „Savremeni principi upravljanja logističkim lancima po koncepcij just in time”,
Logistika, transport, disribucija, Jugoslovenski naucni skup, savetovanje, Univerzitet u Beogradu, Saobračajni
fakultet - Beograd, Beograd, 1989
38
M. Veselinović, M. M. Simiić, M. Božić, M. Maroid., „Logistička podrška u transportnoj funkcii”, Logistika,
transport, disribucija, Jugoslovenski naucni skup, savetovanje, Univerzitet u Beogradu, Saobračajni fakultet Beograd, Beograd, 1989
39
V. Duganjić., „Uticaj transporta na regionalni razvoj”, Logistika, transport, disribucija, Jugoslovenski naucni
skup, savetovanje, Univerzitet u Beogradu, Saobračajni fakultet - Beograd, Beograd, 1989
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различна треба да се оди во комбинирање на одредени фактори кои влијаат за
остварување на посакуваните резултати. Најчесто моделите денес се комбинираат
односно претставуваат збир на различни критериуми, или исти критериуми за
различна состојба. Секој модел на одреден систем има некои основни елементи.
Кога станува збор за модел од логистичка природа јасно треба да се потенцираат
мрежните врски и релации кои владеат во системот, кое место е центар на
одвивање на одредени активности, кои и колку локации се постребни за одредена
опслуга, која инфраструктура ќе биде на располагање, со кој возила и средства
тоа ќе се остварува, кои се доминантни влијанија врз системот, кој човечки
потенцијал стои за реализација на посакуваната цел и колку треба да се внимава
на економската страна врз моделот. Ова јасно укажува дека функционалноста е
условена од се што е претходно во овај труд потенцирано но и од многу други
фактори кои не се опфатени со овај труд. Реалноста на овај ЛМУКО е условена со
државотворна законска целина во конкретниот случај РМ. Но примената на
современите софтверски и информациони технологии може да овозможи примена
и на било која светска државотворна целина. Државотворноста во функција на
ЛМУКО е претставена за РМ. Додека следната табела број 6.6. е претставено
толкувањето после пресметаната состојба за логистички аспекти, за логистички
концепти, за логистички задачи, функции и нивоа, и за логистичките пристапи
како параметри со прецизно толкување во ЛМУКО.
Табела број 6.6. Толкувања на логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа
како и пристапи како параметри дел од ЛМУКО
ПАРАМЕТРИ НА ЛМУКО
Влијание
До 0,5
Од 0,51 до 1
Од 1,01 до 1,5
Од 1,51 до 2
Од 2,01 до 2,5
Над 2,51

Толкување

Влијание
До 0,3
Од 0,31 до 0,6
Од 0,61 до 1
Од 1,01 до1,4
Од 1,41 до 1,7
Над 1,71

Толкување

А

Б

А: Толкувања на логистички аспекти како
параметри дел од ЛМУКО

Б:Толкувања на логистички концепти како
параметри дел од ЛМУКО

Влијание
До 0,3
Од 0,31 до 0,6
Од 0,61 до 1
Од 1,01 до1,4
Од 1,41 до 1,7
Над 1,71

Толкување

В

А: Толкувања на логистички задачи, функции
и нивоа како параметри дел од ЛМУКО

Влијание
До 0,5
Од 0,51 до 1
Од 1,01 до 1,5
Од 1,51 до 2
Од 2,01 до 2,5
Над 2,51

Толкување

Г

Б:Толкувања на логистички пристапи како
параметри дел од ЛМУКО

НАПОМЕНА: Оваа табела во ЛМУКО е за секој логистички аспект, концепт, задача,
функција и ниво како и пристап како посебна целина(затоа што од овие параметри има по
пет логистички аспекти, по три логистички концепт, по три логистички задачи,
функции и нивоа и по пет пристапи)
Изработена од кандидатот на докторската дисертација
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Откако ќе бидат дефинирани и јасно прецизирани толкувањата за
логистичките аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и пристапи ќе се
пријде кон одредување на рангирана состојба. Таа рангирана состојба е
претставена на наредната табела број 6.7. и се однесува за аспекти, концепти,
задачи, функции и нивоа како и пристапи како параметри на ЛМУКО како
основа табела, додека реалните рангирања се дел од наслов 6.1.5.
Табела број 6.7 Одредена дефинирана рангирана состојба на. сите претходно
наведени аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и пристапи како
параметри кои се дел од ЛМУКО
РАНГ
А
Б
В
Г
Д

Толкување
ЛОШИ
МИНИМАЛНИ
ДОБРИ
МНОГУ ДОБРИ
ОДЛИЧНИ

Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Вака дефинираните параметри од ЛМУКО се надополнети со рални
показатели како фаза 2 од ЛМУКО каде се дефинирани реалните населени
места, број на жители, количина на КО, површина, густина, број на домаќинства
и број на станови. Тоа е претставено во наредниот поднаслов 6.1.5. со што ќе се
направи јасно дефинирање на можноста ЛМУКО да добие реална тест состојба
која треба да овозможи одржлива (развојна) функција. Со тоа ова истражување
дополнително ќе добие на посебна логистичка уникатност која во иднина сака
да добие одредена стратегиска примена во рамки на закон.
6.1.5.

Применливост и ефективност на логистичкиот модел – ЛМУКО

Применливост употреба, искористување, спроведување во пракса, на
дело, со ова примената значи примена на секое ниво. Кога станува збор за модел
применливоста значи искористување и спроведување на дело на бараните и
претходно дефинирани посакувани измени. Постапката за оптимирање на
логистичките синџири претставува процес на дефинирање на збир на
критериуми и начини на утврдување и оценување на одредени варијанти на
можни решенија. Применливоста на логистичките модели е различна во
различни варијанти. Во изборот на обликот кој треба да се применува и
системите низ кои ќе егзистира треба јасно да се знаат донесителите на одлука и
јасно прецизирање на нивниот број, кој е иницијатор, кој е корисник, кој е
извршител и со што тоа ќе се изврши. Одредени можности за подобрување се
дело на авторот Видовић (1997) 40, и подобрувањето на перформансите на
моделот од авторот Килибарда (2005) 41. Збирот на овие критериуми е зависен
од: логистичките трошоци, времето на одвивање на процесот, можноста за
испорака или транспорт на посакуваната количина, надежноста од временски
40
M. Б. Видовић., „Moгућности pобољшaња перформанси логистичких система оптимизацијом
оперативног планирања неких класа претоварних процеса”, Саобраћајни факултет, Универзитета у
Београду, докторска дисертација, Београд, 1997
41
M. Kilibarda., „Modeliranje performansi kvaliteta logističke usluge”, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u
Beogradu, Doktorska disertacija, Beograd, 2005
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аспект, колкава е целосната инвестиција, колкав е можниот ризик, дали има
дополнителни трошоци, дали постои можност за рекламација, степен на
логистички сервис, спремност за прифаќање на нов предизвик и дали има
безбедби посакувани елементи. Ова и уште многу други фактори одат во прилог
на примена на одредените критериуми или збир на критериуми во пракса а со
тоа и примаена на модел за логистички потрееби.
Најчесто како критериуми по важност кој ги поставува еден логистички
модел се на прво место критериумот на логистички трошоци, на второ место
вкупното време на одвивање на логистичкиот процес, на трето место
можностите производ на процесот и слично. Тука од непроценливо значење е и
структурата која е доминантна особина за квалитетно моделирање. Тоа најдобро
е претставено во конкретни примери кои беа како основа со која се создавање
овај ЛМУКО, авторите Marković и Simić (1990) 42, но и со конкретна примена на
авторот Vidović (2007) 43. Од ова производ се низа на трудови каде моделот и
стратегијата се носечки елементи за подобрени перформанси или подобрени
студии на случај. Ова не е помалку важно и за поднасловот 6.1.6., и последниот
поднаслов за споредба 6.1.7.. Критериуми кои се многу значајни за успех на
логистичкиот процес. Тогаш моделот игра една многу значајна улога во тоа кога
и како ќе биде применет и по кои правила. Многу важен елемент на еден
логистички модел е неговата примена односно локацијата на применливост
микро, макро или мета. Трошоците се најбитниот елемент кој е од најголем
значај за примена на одреден модел. Тие можат да го дадат одржливиот
карактер на моделот, но можат и да извршат запирање на постапката на примена
на одреден модел или на целиот модел.
За ЛМУКО примената е РМ како државотворна целина. Влијанијата за
главните логистички влијанија изразени како параметри е дадена на наредната
табела број 6.8..
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Табела број 6.8. Население, населени места, КО, Површина, Густина, Домаќинства и
Станови, како показатели дел од ЛМУКО
ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛМУКО
Број на НМ
(број)

Класа

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

1
2
3
4
5
6

1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
Над 25

Оценка и влијание
(многу мала)
(мала)
(средна)
(средно голема)
(голема)
(многу голема)

Број на жители
(број)

Класа

1 – 10 000
10 001 – 30 000
30 001 – 60 000
60 001 – 80 000

1
2
3
4
5
6

80 000 – 100 000

Над 100 000

А: Населени места

1 – 100
101 – 200
201 – 300
301 – 400
401 – 500
Над 501

Класа

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

(многу мала)
(мала)
(средна)
(средно голема)
(голема)
(многу голема)

Број на жители/
Површина
(Жители/ km²)

1 – 2000
2001 – 5000
5001 – 15000
15001 – 25000

25001 - 30000

Над 30001

Класа

(средно голема)

(голема)
(многу голема)

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

Оценка и влијание
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

1
2
3
4
5
6

(многу мала)
(мала)
(средна)
(средно голема)
(голема)
(многу голема)

Б:Густина
Станови
(број)

Оценка и влијание

1
2
3
4
5
6

Класа

1 – 10
11 – 30
31 – 50
51 – 70
71 – 90
Над 91

В: Површина
Домаќинства
(број)

(многу мала)
(мала)
(средна)

Б: Население

Оценка и влијание

1
2
3
4
5
6

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

Б

А

Површина
(km²)

Оценка и влијание

(многу мала)
(мала)
(средна)
(средно голема)
(голема)
(многу голема)

1 – 2000
2001 – 5000
5001 – 15000
15001 – 25000

25001 - 30000

Над 30001

Д

Класа

Оценка и влијание
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

1
2
3
4
5
6

(многу мала)
(мала)
(средна)
(средно голема)
(голема)
(многу голема)

Ѓ

Д: Домаќинства

Г: Станови

Број на жители X 1,1 kg (kg)
1 - 11000
11001 - 33000
33001 - 66000
66001 - 77000
77001 - 88000
Над 88001

Класа

Оценка и влијание

1
2
3
4
5
6

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

(многу мала)
(мала)
(средна)
(средно голема)
(голема)
(многу голема)

Е
Е: Комунален отпад
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Збирните влијанија и толкувањата се дадени на наредната табела број
6.9. и на наредната табела број 6.10. за на население, населени места, КО,
површина, густина, домаќинства и станови, како показатели дел од ЛМУКО.
Овие показатели се составен дел од влезните показатели кои прават
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надополнување на влезните параметри од ЛМУКО. Дури потоа се пристапува
кон избор на подобрено сценарио, премин на алтернатива погоре како реална
можност која ја има ЛМУКО како опција.
Табела број 6.9. Збирни влијанија на Население, Населени места, КО, Површина,
Густина, Домаќинства и Станови, како показатели дел од ЛМУКО
Логистичко влијание
Населени места
(Население, Комунален
отпад)
(Површина и Густина)
(Станови и
Домаќинства)

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Коеф
0,1

Вкупно
0,1 + 3

Населени места
(Население, Комунален
отпад)
(Површина и Густина)
(Станови и
Домаќинства)
Населени места
(Население, Комунален
отпад)
(Површина и Густина)
(Станови и
Домаќинства)
Населени места
(Население, Комунален
отпад)
(Површина и Густина)
(Станови и
Домаќинства)
Населени места
(Население, Комунален
отпад)
(Површина и Густина)
(Станови и
Домаќинства)

0,1
0,2

0,1
0,2

0,1
0,2

0,1
0,2

0,1
0,2

0,1
0,2

0,2
0,2

0,2 + 3

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

0,3
0,3
0,3

0,3+ 3

0,1
0,2
0,3
0,4

0,1
0,2
0,3
0,4

0,1
0,2
0,3
0,4

0,1
0,2
0,3
0,4

0,1
0,2
0,3
0,4

0,1
0,2
0,3
0,4

0,4
0,4
0,4
0,4

0,4+3

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5+3

ПОЈАСНУВАЊЕ: (ЗА 0,1) Минимално 0,7 за сите логистички влијанија
влијание на другите логистички влијанија (ОД 0,1 + 3)
(ЗА 0,2) Минимално 0,8 со едно логистичко влијание 0,2; за Максимално
логистички влијанија (ОД 0,2 +3)
(ЗА 0,3) Минимално 0,9 со едно логистичко влијание 0,3; за Максимално
логистички влијанија (ОД 0,3 + 3)
(ЗА 0,4) Минимално 1,0 со едно логистичко влијание 0,4; за Максимално
логистички влијанија (ОД 0,4 + 3)
(ЗА 0,5) Минимално 1,1 со едно логистичко влијание 0,5; за Максимално
логистички влијанија (ОД 0,5 + 3)

0,1

за Максимално

влијание на другите
влијание на другите
влијание на другите
влијание на другите

Изработена од кандидатот на докторската дисертација
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Табела број 6.10. Толкувања на Население, Населени места, КО, Површина, Густина,
Домаќинства и Станови, како показатели дел од ЛМУКО
Влијание
До 0,7
Од 0,71 до 1, 4
Од 1,41 до 2,2
Од 2,21 до 2, 8
Од 2,81 до 3,5
Над 3,51

Толкување

Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Откако ќе бидат дефинирани и јасно прецизирани толкувањата за
население, населени места, КО, површина, густина, домаќинства и станови, ќе
се пријде кон одредување на рангирана состојба. Таа рангирана состојба е
претставена на наредната табела број 6.11. и се однесува за население, населени
места, КО, површина, густина, домаќинства и станови, како показатели дел од
ЛМУКО како основа табела, додека реалните рангирања се дел од наслов 6.1.6.
Табела број 6.11. Одредена дефинирана рангирана состојба на. Население, Населени
места, КО, Површина, Густина, Домаќинства и Станови, како показатели дел од
ЛМУКО
РАНГ
А
Б
В
Г
Д

Толкување
ЛОШИ
МИНИМАЛНИ
ДОБРИ
МНОГУ ДОБРИ
ОДЛИЧНИ

Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Функционалноста (развој) на ЛМУКО ќе биде за една држава. Тоа ќе
може да функционира за било која држава. Ќе се разгледаат влезните податоци за
државата, бројот на функционалните региони и бројот на функционалните
општини. Потоа исто така како влезни елементи ќе бидат разгледувани
логистички аспекти (технолошки, технички, сообраќајно транспортни, економски
и еколошки), логистички концепти (просторен, временски и функционален),
логистички задачи функции и нивоа на (оперативно, диференцирачко и
диспозитивно ниво), и логистички пристапи (концентрација, специјализација,
децентрализација, кооперација и интеграција) кои ќе дадат една логистичка
оценка која ќе биде во граници на коефициенти кои потоа ќе оформат соодветно
рангирана логистички оценка. Оваа рангирана логистички оценка за ЛМУКО е
составен дел од применливоста на ЛМУКО.
Оправданоста од примената на одреден модел е од големо значење но и
прашање кое е од голема важност затоа што има стохастичка природа. Се
разгледуваат најчесто оправданости од аспект на трошоци, од технолошки аспект,
од технички но и од организациски аспект. Поврзаноста на одредени капитални
елементи со одредени други системи може да придонесат за примена на одреден
логистички модел. Таа оправданост оди во насока на применливост на ЛМУКО ќе
биде за една држава. Тоа ќе може да функционира за било која држава. Ќе се
разгледаат влезните податоци за државата, бројот на функционалните региони и
бројот на функционалните општини. Потоа оние претходно наведени влезни
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елементи ќе бидат надополнети со седум фактори населени места, население, КО,
површина, густина, домаќинства и станови кои ќе дадат една оценка која ќе биде
во граници на коефициенти кои потоа ќе оформат соодветно рангирана оценка.
Исто како потенциран факт за функционалност и дека тука во применливост
станува збор за реално поткрепени бројчани податоци. Овие рангирања за
показателите и параметрите се дадени на наредната табела број 6.12. за
параметрите и табела број 6.13. за показателите како влезни елементи од ЛМУКО
и се однесуваат за конкретна реална состојба како дел од подолниот поднаслов
6.1.6..
6.1.6.

Поврзаност на логистичкиот модел – ЛМУКО со одредени софтверски
решенија

Поимот одлучување, проблемот на одлучување и процесот одлучување
може да се опиши најразлично. Најчесто се опишува преку одреден модел.
Донесувањето на одлуки е процес кој се темели на одредени цели со користење
на одредени техники, правила и вештини. Процесот на одлучување секогаш и
најчесто е на различни нивоа. Тие нивоа се стратешко, тактичко, и оперативно.
Процесот на одлука се карактеризира со три врсти на одлука, и тоа при извесна
(позната) состојба, при ризик и при неизвесност. Одлуките најчесто можат да
бидат програмирани и непрограмирани, рутински, креативни и преговарачки,
или пресметани, на база на одредена стратегиска процена, донесени под
компромис и инспирирани од одредена стратегија.
Фази кои го пратат секој процес на одлука се:
1 ФАЗА: Формулација на проблемот (идентификација на проблемот и
дефинирање на компонентите на проблемот),
2 ФАЗА: Креирање на моделот (анализа, врски комплексност, специфични
карактеристики и можни неизвесности),
3 ФАЗА: Решавање на моделот (оптимално одлучување по одреден пат
дефиниран за донесување на одлука), и,
4 ФАЗА: Примена на добиените решенија (во конкретен проблем).
Исто така фазите на одлука може да се дополнуваат и да се состојат
и од следните фази:
ЗА ФАЗА 1: Поставување на целите кои треба да се постигнат со посакуваната
одлука. И одредување на резултатите кои треба да се остварат,
ЗА ФАЗА 2: Дефинирање на проблемот кој треба да се реши. И информации и
податоци кои се потребни за да се реши поскуваната состојба,
ЗА ФАЗА 3: Анализа на податоците. И предвидување на иднината, и,
ЗА ФАЗА 4: Формирање на решенија. И формирање на конечна одлука.
Но најчесто одлучувањето може да ги има и следните 11 (единаесет)
фази каде претходните четири фази и нивни дополненија се составен дел
Видовић (1997):
1 ФАЗА: Евидентирање на проблемот – подразбира дека постои одреден
проблем и се сака да се донесе одредено ново решение или да се промени
одредена состојба,
2 ФАЗА: Рангирање на проблемот – ова се прави најчесто кога решавањето на
проблемот е зависно од одредена временска состојба (која не се извршува во
одредено време,
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3 ФАЗА: Дефинирање на проблемот – претставува една од најважните фази во
процесот на одлука, оваа фаза е неопходна за изградба и формирање на моделот,
4 ФАЗА: Собирање на потребните податоци – ова претставува оформување на
база од релевантни податоци,
5 ФАЗА: Предвдувања за иднината – ова треба јасно да ги предвиди одредени
состојби и во предвид да ги земи сите состојби и можни опкружувања,
6 ФАЗА: Формулирање на моделот и негово оформување,
7 ФАЗА: Решавање на проблемот (моделот) – ова претставува можност на
добивање на повеќе алтернативни решенија кои одговараат на проблемот кој е
дефиниран,
8 ФАЗА: Вреднување на резултатите – ова претставува проверка, усогласување
и посачувано очекување,
9 ФАЗА: Донесување на одлука – ова претставува избор на една алтернатива
која произлегува од резултатите, но овде може да се овозможи враќење на
одредена фаза и можност за одредени корекции кои се сака да се постигнат со
моделот (ова јасно се прецизира и се забележува),
10 ФАЗА: Контрола на извржувањето – ова претставува поседбно разгледување
на одредена посакувана состојба и контролирање на нејзиното извршување, и,
11 ФАЗА: Анализа на последиците од одлуката – тука станува збор за
конкретни и јасни последици кои најчесто се реални и секогаш нивната примена
предизвикува можни несакани дејствија.
Но најчесто одлуките се носат во помал број на фази каде се прави
спој на горенаведените фази, тие фази се применети конкретно за овај нов
ЛМУКО (дефинирани фази, чекори и прашања од страна на кандидатот на
докторската дисертација).
1 ФАЗА: Идентифакација на проблемот
(Претставува почетен чекор во решавање на одредена проблематика,
согледување на одредена состојба и поставување на можности за донесување на
одредена одлука. Од правилно идентификување на проблемот зависи и
неговото правилно решавање, се предвидуваат одредените негативни ефекти
кои ги нуди проблемот и кои се негов производ. Идентификацијата најчесто е
индивидуална, но може да се темели на одредени системски согледувања.
Идентификацијата како процес се спроведува во три чекори и тоа:
• 1 ЧЕКОР: Селекција и класификација на податоците и информациите –
податоците и информациите се добиваат од најразлични извори, во различно
време, и начин на воочување,
• 2 ЧЕКОР: Поврзување и обработка на податоците и информациите Најчесто се поставуваат и неколку прашања:
1 ПРАШАЊЕ: Дали постои проблем,
2 ПРАШАЊЕ: Кој дел од средината или системот е дел од проблемот,
3 ПРАШАЊЕ: Кои се примероците на проблемот и кои се последиците и кон
што се тежнее, и,
4 ПРАШАЊЕ: Со какви ограничувања треба да се оди за да се добие решавање
на проблемот и зошто, и,
• 3 ЧЕКОР: Интерпретација – каде на база на одредени сознанија се сака
јасно да се создаде можност за точно дефинирање на проблемот, тука се
укажува и на одредени последици кои можат да го пратат решавањето на
одредениот проблем).
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2 ФАЗА Дефинирање на проблемот
(Претставува една од најважните фази на процесот одлучување. Овај проблем
треба да овозможи формулација и начин на решавање на одреден проблем. Оваа
фаза е поврзана со првата фаза и е тешко да се направи класично идвојување.
Доколку се дефинира погрешен проблем или недоволно се прецизира
можностите од поголеми негативни ефекти се неизбежни. Идентификацијата
овозможува откривање на тоа што го прави проблемот, а дефинирањето ги
поставува одредените врски кои постојат, вака се оди кон оптимални и добро
решение. Во дефинирањето на проблемот треба исто така да се дефинираат и
одредени 4 чекори, Тие чекори се следни, и тоа,
• 1 ЧЕКОР: Идентификација на компонентите на проблемот – ова значи
воочување, анализа на содржините, анализа на врските и реалациите кои
владеат при дејствување на процесот, и одредување како одредени цели
дејствуваат во доменот на одлука,
• 2 ЧЕКОР: Анализа на поврзаност на проблемот со други слични проблеми,
тука мора да се решат целите кои можат да предизвикаат влијание,
• 3 ЧЕКОР: Дефинирање на цели со кои треба да се овозможи решавање на
проблемот, ова претставува клучен чекор во решавање на проблемот, тука
треба да се прецизира дека однесувањето на одредени компоненти на
моделот не секогаш се исти, и,
• 4 ЧЕКОР: Дефинирање на можните начини и патишта до посакуваната
поставена цел, ова значи одередување на излезни податоци или избор на
одредена алтернатива. Целите мора да бидат јасно и реално поставени, ова
јасно ќе може да доведи до избор на посакувана алтернатива. Збирот на
алтернативи го означуваме со A = (Ai), ( i = 1,2,....,m), каде Ai (i=1,2,..,m)се
поединечните алктернативи, а m ≥ 2. можност за избор од најмалку две
алтернативи, и затоа воведуваме ограничување m ≥ 2).
3 ФАЗА Анализа на можните алтернативи за остварување на посакуваните
цели и дефинирање на резултатите
(После изборот претставува фаз во која се анализираат сите алтернативи
поединечно. Се анализираат резултатите и ефектите кои произлегуваат од
целите. Тука се разгледуваат состојбите со одредените ограничивања.
Состојбите се разгледуваат како независни (егзогени), и зависни (ендогени). Од
ова јасно може да се потенцира дека најпрво мора да се дефинираат резултатите,
да се идентификуваат можните природни состојби, можноста од настанување
или ненастанување на одредена состојба. Состојбите од природата можат да
бидат политичката состојба, опкружувањето, условите кои владеат и слично.
Резултатот на состојби претставува збир од S = (Sj), (j = 1,2,...,m) и збир на
ефекти E. Ако се дефинирани одреден број на одлуки m ( m ≥ i ) на алтернативи
и идентификувани n можни природни состојби. Тогаш збирот на ефекти E има
вкупно (m x n) елементи. Па затоа може да се напише дека E = (ei,j)m,n каде се eij
(i = 1,2,...,m; j = 1,2,...,n) ефекти на алтернативата Ai ( i – фиксни) зависни од
можната состојба Sj (j= 1,2,...,n). Ефектите можат да бидат од очекувана и од
неочекувана состојба). И,
4 ФАЗА Избор на најдобра (оптимална) алтернатива за решавање на
проблемот
(Оптималноста е последна фаза во процесот на одлука. Изборот на оваа фаза не
е едноставен процес и е во тесна врска со ефектите. Во оваа фаза најважна е
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доминацијата, нејзиниот избор е најмногу комплексен. Кога постои доминација
или кога е јасно одредена се одредуваат и критериумите кои се најзаначајни за
донесување на одредена одлука, тука се вреднуваат одлуките кои веќе имаат
конечен изглед. Во ситуација кога се прави избор на основа на два или повеќе
критериуми се уредува повеќедимензионално или повеќекритериумски).
Овие четири фази за донесување на одлука се темелат на база на
повеќекритериумска анализа која е дел од новосоздадениот ЛМУКО како избор
на конечна одлука. Повеќекритериумското одлучување е најпознатата гранка на
одлучувањето, се однесува на ситуација во која постојат голем број на
конфликтни критериуми, со тоа овозможува решавање на реалните проблеми.
Сите класични оптимизациони методи користат само по еден критериум при
одлучувањето, односно драстично ја намалуваат реалноста за решавање на
проблемот. Присуството на поголем број на критериуми во моделот има и
негативни ефекти. Заради тоа реалните проблеми се решаваат од случај до
случај, потоа се развиваат одредени модели формализирани и насочени како
можности за решавање на одредена состојба. Повеќекритериумските
одлучувања имаат и некои заеднички елементи, тие елементи се следни:
постоење на поголем број на критериуми (функција на целта, и функција на
критериумите) и атрибути, конфликт помеѓу критериумите како реалност за
одреден случај, неспоредливи единечни мерки помеѓу критериумите, поголем
број на алтернативни решенија за избор, процесот на конечен избор најчесто е
избор на одредена алтернативна можност како акција од збир на конечно
дефинирани конечни акции. Алтернативите претставуваат различни акции за
донесување на одлука. Алтернативата подразбира збир од одредена рангирана
состојба. Најчесто алтернативите се проверени, приоритетни и производ на
одреден ранг. Повеќеможни атрибути претставуваат цели или критериуми за
одлука. Постојат главни и споредни атрибути. Мора да постои врска на
главниот со останатите или помеѓу сите. Тоа го одредува нивото на хиерархија.
Конфликт помеѓу критериумите претставува можност за некакво мешање на
критериумските цели пример средствата. Неспоредливи единици претставуваат
различни критериуми кои имаат различни измерители (промет евра, километри,
тони, и слично). Тежинска одлука претставува тежина по која се мери секој
критериум најчесто од 0 до 1 или одобрува и неодобрува.
Матрица на одлука претставува матрица во која елементот aij ги
претставува својствата на матрицата Ai (i = 1, 2, ..., m) кога е оценета по
критериумот на одлука Cj (j = 1, 2, ...., n). Такашто се претпоставува дека
тежините како релативни особини се критериуми на одлука wj, (j = 1, 2, ...., n).
Избраните карактеристики на алтернативите помеѓу себе се разликуваат
по многу својства, и тоа прецизност и насока кон која се движат. По степенот на
мерливост атрибутите се делат на квантитативни – кои можат прецизно да се
измерат (со помош на мерна скала километри, евра и слично), и квалитативни –
кои не можат да се изразат нумерички. Квалитативните атрибути можат да се
поделат на атрибути кои не можат прецизно да се измерат но можат да се
рангираат по интензитет, и при тоа се доделува приоритет, и атрибути кои се на
чисто квалитетна база и тука не постои можност за никакво споредување на
одредените алтернативи, тие се дизајнирани со помош на модалитети како:
многу лошо, лошо, средно, добро, многу добро и добро.
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Изборот на атрибутите е една од најзначајните фази во повеќе
критериумското одлучување. Тука се одлучува како ќе се пази и прати
реализацијата на поставените цели. Затоа атрибутите треба да бидат комплексни
(што подразбира да бидат опфатени сите аспекти кои се значани за решавање на
проблемот со акцентирање на поставената цел), и исклучителни (што
подразбира да не постои преклопување на одредени содржини, а со тоа без
преклопување на одредени постапки да се доаѓа до целта). Покрај ова за
атрибутите важно да се напомени дека јасно треба да ја дефинираат целта која
се сака да се постигне. При изборот на атрибутите треба да се направи
квантифицирање на квалитативните карактеристики, тоа од аспект на
прецизност и јасно одредување на посакуваните алтернативи. Но исто така
битно е да се каже и тоа дека не секогаш може јасно да се прецизираат одредени
атрибути, тогаш станува збор за одредени нејаснотии кои понекогаш знаат да
бидат и пресудни за одредена одлука. Атрибутите најчесто се
карактеризираат со потврдните одговори да и не, но и со горенаведената
скала од 1 до 5 (многу лош -1, лош -2, среден- 3, добар – 4 и многу добар -5).
Инаку во многу поголеми одлуки оваа скала може да биде и до 100.
Моделот на повеќекритериумските одлуки одговара на повеќе
критериуми (цели) и има општа математичка формулација која одговара на
Max {f1 (x), f2 (x), ..... f n (x), n>2 }, при ограничување xЄ А =[ а1, а2,...а m]
Каде g x i i = 1, 2, ..., m.
n – број на променливи, j = 1, 2, ..., n,
p – број на функција на критериуми, k = 1, 2, ..., p,
m – број на ограничувања, i = 1, 2, ..., m,
x – n‐димензионален вектор на променлива xj, j = 1, 2, ..., n,
fk(x) – функција на критериуми, k = 1, 2, ..., p,
gi(x) – при ограничување, i = 1, 2, ..., m.
При тоа добиените вредност fij на секој разгледуван критериум fj се
добива од можна алтернатива аi. fij = fj(аi), V(i,j); i = 1, 2,..... m, j=1,2,.... n.
Секој атрибут треба да обезбеди одредено ниво на критериум а тоа се
прави на основа на избрани критериуми од страна на тој што донесува одредена
одлука. Тоа најчесто се прикажува матрично.
Во зависност од природата на секој конкретен проблем во
повеќекритериумското одлучување имаме три основни пристапи на негово
решавање, тие пристапи се следни: проблем на рангирање (се рангираат сите
акции, врски, проекти) од најлошо до најдобро, проблем на избор на една
алтернатива – потребно е избор на најдобрата алтернатива, и проблем на избор
на повеќе алтернативи – се избираат повеќе акции, алтернативи кога се поаѓа од
највисокиот рангиран критериум или кога се исполнети одредените услови за
избор кој се претходно поставени.
Скалата која се користи за мерења на најразлични квантитети најчесто е:
редна (ординална) скала на која се поставуваат ранговите и при тоа се
пресметуваат релативните растојанија помеѓу ранговите, интервал скала која
обезбедува интервали помеѓу одредените акции и ги означува разликите преку
одреден репер (оригинал во размер), и скала на односи која обезбедува еднакви
интервали помеѓу акциите и по претходно дефинирано растојание дава одреден
однос.
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Дефинирањето на збир на алтернативи, и збир на критериуми за одлука е
наизглед лесна работа но тоа не е како што изгледа, наредно е оценувањето кое
е критичен чекор за формулација на моделот. Не секогаш може да се мери со
стандардните модели, тоа значи дека секој процес има своја уникатност.
Потоа треба да се видат перформансите кои се посакува да се добијат
или перформансите со кои располага одреден процес. Обично доносителот на
одлука мора да направи одреден избор од постојните можности. Треба да знае
со што ќе споредува.
Скалите се нареден чекор постојат различни видови, најчесто:
• Скала од 1 до 9,
• Скала со вредности (еднакви, слаби, јаки, многу јаки и апсолутни), и,
• Скала со класификација (одбива, индифирентна и прифаќа), и скала од
субјекти (која прави избор).
Може да бидат математички дефинирани како експоненцијални, и
логаритамски и слично. Кај овие скали одредениот експонент или логаритам е
поврзан со претхоно наведените скали.
Од погоре наведените елементи на различните модели може да се
констатира дека овај конкретен ЛМУКО користи од наведените модели, но
е уникатен за примена со уникатни и специфично карактерни толкувања
каде се објаснуваат перформанските на моделот со примена на скалата со
класификација.
Најчесто во пракса постои теза една личност една одлука, повеќе
личности повеќе одлуки. Исто така важи и тоа дека една одлука пренесена на
повеќе личности се спроведува на различни начини и со различни методи. Затоа
повеќе критериумските одлуки се однесуваат најчесто на ситуации кога поголем
број најчесто конфликтни критериуми треба да се стават во функција за носење
на оптимална одлука. Реалноста условила примена на голем број на методи за
оптимизација, најчесто со голем број на различни критериуми диктирани за
решавање на сложените реални проблеми. Секогаш одлука темелена на повеќе
критериуми тежнее кон оптимален избор, и нејзината оправданост е поголема.
За решавање на било кој повеќе критериумски проблем потребно е да се
запазат одредени унифицирани аспекти, и тоа: квантификација на
квалитативните атрибути, модификација на атрибутите од ист критериум,
нормализација и линеаризација на атрибутите, и дефинирање на тежинските
коефициенти и критериуми.
Трансформација на квалитативните атрибути се прави со претворање на
атрибутите во интервал со одредена скала, се нормализираат атрибутите, и се
доделуваат одредени тежински коефициенти. Се употребуваат биполарни скали
и се доделуваат вредности од 0 до 10, се одредува средина на интервалот (таа
претставува граница), пр. 10 за многу висок, 9 висок квалитет, ...1 многу низок,
0 низок квалитет на атрибутите. Нормализацијата може да биде векторска и
линеарна.
Рангираната состојба на ЛМУКО е претставена на наредните две табели
број 6.12. и табела број 6.13.. На првата табела дадена е рангираната состојба на
ПАРАМЕТРИ, додека на втората табела дадена е рангираната состојба на
ПОКАЗАТЕЛИТЕ на ЛМУКО на база на претходно искажаните потреби за
избор на конечна одлука.
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Табела број 6.12. Ранг за логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како
и пристапи изразено како ПАРАМЕТРИ на ЛМУКО
Коефициент и
Влијание
0,1
Многу мало

0,2
Мало

0,3
Средно

0,4
Средно големо

0,5
Големо

0,6
Многу големо

Толкување
(ЛОГИСИЧКИ) Аспекти (до 0,5); Концепти (до 0,3); Задачи, функции и
нивоа (до 0,3) и Пристапи (до 0,5)
Напомена сите влијанија се минимални (границата на влијание е
минимална). Тежнее кон РАНГ А
(ЛОГИСИЧКИ) Аспекти (до 1); Концепти (до 0,6); Задачи, функции и
нивоа (до 0,6) и Пристапи (до 1)
Напомена минимум едно влијание да не биде минимално, или сите
влијанија се во втора граница (границата на влијание е од минимално една
минимум влијание до сите влијанија да бидат максимално во второ
толкување). Тежнее кон РАНГ Б
(ЛОГИСИЧКИ) Аспекти (до 1,5); Концепти (до 1), Задачи, функции и
нивоа (до 1) и Пристапи (до 1,5)
Напомена минимум едно влијание да не биде во втора граница, или сите
влијанија се во трета граница (границата на влијание е од минимално една
второ влијание до сите влијанија да бидат максимално во трето
толкување). Тежнее кон РАНГ В
(ЛОГИСИЧКИ) Аспекти (до 2), Концепти (до 1,4), Задачи, функции и
нивоа (до 1,4) и ЛПр (до 2) Пристапи
Напомена минимум едно влијание да не биде во трета граница, или сите
влијанија се во четвртта граница (границата на влијание е од минимално
една трето влијание до сите влијанија да бидат максимално во четвртто
толкување). Тежнее кон РАНГ Г
(ЛОГИСИЧКИ) Аспекти (до 2,5), Концепти (до 1,8), Задачи, функции и
нивоа (до 1,8) и Пристапи (до 2,5)
Напомена минимум едно влијание да не биде во четвртта граница, или
сите влијанија се во петта граница (границата на влијание е од минимално
една четврто влијание до сите влијанија да бидат максимално во петто
толкување). Тежнее кон РАНГ Д
(ЛОГИСИЧКИ) Аспекти (над 2,5), Концепти (над 1,8), Задачи, функции и
нивоа (над 1,8) и Пристапи (над 2,5)
Напомена минимум едно влијание да не биде во петта граница, или сите
влијанија над петтата граница (границата на влијание е од минимално една
петто влијание до сите влијанија да бидат максимално во петто
толкување). Тежнее кон РАНГ Ѓ

ПОЈАСНУВАЊЕ: (ЗА РАНГ А) Многу лоши логистички аспекти, концепти, задачи, функции и
нивоа како и пристапи
(ЗА РАНГ Б) Минимални логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и пристапи
(ЗА РАНГ В) Добри логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и пристапи
(ЗА РАНГ Г) Оптимални логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и пристапи
(ЗА РАНГ Д) Максимални логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и
пристапи
(ЗА РАНГ Ѓ) Максимални логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и пристапи
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Табела број 6.13. Ранг за Население, Насе.лени места, КО, Површина, Густина,
Домаќинства и Станови, како ПОКАЗАТЕЛИ на ЛМУКО
Логистичко влијание
Населени места
(Население, Комунален
отпад)
(Површина и Густина)
(Станови и
Домаќинства)

Коеф
До
0,7

Коеф
До
0,7

Коеф
До
0,7

Коеф
До
0,7

Коеф
До
0,7

Коеф
До
0,7

Коеф
До
0,7

Оценка
Многу
лоша
РАНГ
А

Населени места
(Население, Комунален
отпад)
(Површина и Густина)
(Станови и
Домаќинства)
Населени места
(Население, Комунален
отпад)
(Површина и Густина)
(Станови и
Домаќинства)
Населени места
(Население, Комунален
отпад)
(Површина и Густина)
(Станови и
Домаќинства)
Населени места
(Население, Комунален
отпад)
(Површина и Густина)
(Станови и
Домаќинства)
Населени места
(Население, Комунален
отпад)
(Површина и Густина)
(Станови и
Домаќинства)

Од
0,71
до 1,4

Од
0,71
до 1,4

Од
0,71
до 1,4

Од
0,71
до 1,4

Од
0,71
до 1,4

Од
0,71
до 1,4

Од
0,71
до 1,4

Лоша
РАНГ
Б

Од
1,41
до 2,2

Од
1,41
до 2,2

Од
1,41
до 2,2

Од
1,41
до 2,2

Од
1,41
до 2,2

Од
1,41
до 2,2

Од
1,41
до 2,2

Средна
РАНГ
В

Од
2,21
до 2,8

Од
2,21
до 2,8

Од
2,21
до 2,8

Од
2,21
до 2,8

Од
2,21
до 2,8

Од
2,21
до 2,8

Од
2,21
до 2,8

Средно
добра
РАНГ
Г

Над
2,81

Над
2,81

Над
2,81

Над
2,81

Над
2,81

Над
2,81

Над
2,81

Добра
РАНГ
Д

Над
ранг
Д

Над
ранг
Д

Над
ранг
Д

Над
ранг
Д

Над
ранг
Д

Над
ранг
Д

Над
ранг
Д

Макси
мално
добра
РАНГ
Ѓ

ПОЈАСНУВАЊЕ: (ЗА РАНГ А) Многу лоши логистички влијанија (населени места, население,
комунален отпад, површина, густина, домаќинства и станови)
(ЗА РАНГ Б) Минимални логистички влијанија (населени места, население, комунален отпад,
површина, густина, домаќинства и станови)
(ЗА РАНГ В) Добри логистички влијанија (населени места, население, комунален отпад, површина,
густина, домаќинства и станови)
(ЗА РАНГ Г) Оптимални логистички влијанија (населени места, население, комунален отпад,
површина, густина, домаќинства и станови)
(ЗА РАНГ Д) Максимални логистички влијанија (населени места, население, комунален отпад,
површина, густина, домаќинства и станови)
(ЗА РАНГ Ѓ) Максимално добри логистички влијанија (населени места, население, комунален
отпад, површина, густина, домаќинства и станови)
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Оваа рангираната состојба на ЛМУКО овозможува ЛМУКО да биде
компактен логистички производ кој ќе може да доведи до зголемено посакувано
ниво на функција на ЛМУКО. Ова исто така ќе може да произведи и поврзаност
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на ЛМУКО со други модели со тоа што ќе се создадат можности за примена на
низа на компаративни анализи, но и примена на низа на научни методи кои одат
во прилог на високо функционално УКО. Ова вака претставено е и сериозна
појава за разгледување на ЛМУКО како споредба со класичниот но и со други
модели кои овозможуваат подобрена функција на УКО.
6.1.7.

Споредба на логистичкиот модел – ЛМУКО со класичниот модел

Концизна дефиниција на научниот пристап при припремата за
аргументирани предлози за донесување на валидни одлуки е во низа на значани
и сложени области на организациското работење. (Journals of Operational
Research). Тука споредбата претставува примена на научни методи во
комплексни проблеми поврзани за управување со големи системи на луѓе,
машини, материјали, финансиски средства во индустријата, стопанството,
јавниот сектор, транспортот, одбраната и сл..
Основна карактеристика е да се развие научен модел на систем со
вклучување на мерливи фактори како што се шанса и ризик со кои се
предвидуваат и подредуваат одредени алтернативи, одлуки, стратегии и
управувачки акции. Цел е да се помогне на донесителот на одлука на една
научна основа да се одбери оптимална политика на управување и стратегија на
дејствување.
Во целта на донесувањето на одлука од страна на донесителите на одлуки
на поединецот или на групата е да се спроведи процес на одлучување. Тој
процес најчесто во сложените ситуации вклучува користење на модели кои се
производ од разгледуваните системи и оптимизации во системите со
посредништво на решенија производ на усвоените модели.
Спроведувањето на усвоените планови изискува подршка низ сите акции и
активности се со една едноставна цел ефикасно спроведување на се од почеток
па до крај. Тука во оваа смисла логистиката опфаќа вештини и научни
управувања со инженерските услуги и технички активности кои се однесуваат
на техничките барања, проектирање и развој на снабдување и обезбедување на
ресурси за одржување на техничките материјални средства, се со цел да се
постигне ефикасна подршка на плановите и операциите.
Од ова може да се заклучи дека логистиката како научна дисциплина се
наслонува на другите научни и стручни дисциплини како теорија на системи,
операциони истражувања, статистика, економетрија, економски и технички
науки, теорија на информациони системи, информатичка технологија,
организациони науки итн. се со цел со различни технички, економски и
социјални системи се даде една јасна интегрална поткрепа за оптимална
реализација на плановите.
Принципите, структурата, улогата, целите и значењето на системот
дефинирани во простор, време, функција како дел од одреден систем во целост
се поставуваат за задоволување на барани или посакувани потреби на одреден
модел. Временските аспекти (анализа, планирање, обликување, процес на
одредена постапка или систем, управување и реализација на постапките и
процесите, контрола, надгледување и извршување на активностите околу
постапките и системите и пресметка на бенифитите од реализација на одредена
нова постапка на одреден систем) се од непроценливо значење и затоа за
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постигнување на посакуван ефект мора да бидат јасно и со прецизни рокови
дефинирани. Збирот на просторот и времето секогаш одат во прилог да
задоволат одредена функција. Само вака заокружен одреден логистички модел
ќе придонесе за ефикасност и оправданост од воведување на одредена новина.
Конкретно кога станува збор за УКО мора да се знае дека за јасно да се
дојде до примена на нови логистички решенија во овај сегмент во конкретниот
случај како основа ќе бидат претходно поставениот проблем на разгледување,
јасно дефинираниот предмет кој ќе се истражува, смислата која претставува
основа за ова истражување, целите кои треба да одат во прилог на одговор на
релевантните прашања кои треба да се анализираат и теоретски поставената цел
на ова истражување.
Вака дефинираниот пристап со кој се стигнало до ново логистичко
решение ќе оди во прилог со претходно разгледување на принципите кои
егзистираат на ова поле со можност на примена на нови ефикасни, ефектни и
пред се оправдани принципи. Разгледување на постоечката состојба која преку
желбата за усовршување и подобрување ќе се пристапи на еден квалитетен
пристап за создавање на нова состојба која во потполност ќе биде оправдана.
Искуствата кои ќе се разгледуваат ќе бидат основа за примена на модерните
оптимално оправдани и претходно имлементирани можности, аспекти,
концепти и конкретно модели (научно анлизирани, синтетизирани со
компаративни методи на истражување, индуктивно и дедуктивно пристапување
во носењето на заклучоците, научно јасно и прецизно класифицирани податоци,
јасна и прецизна апстракција, конкретизација и генерализација на поставените
работи, и на крај на основа на претходно прибраните податоци со примена на
серија на математички, компјутерски и статистички алатки и примена на
моделирање на системи ќе се оформи нов модел кој треба да биде влез и основа
за квалитетна функционална и одржлива логистичка стратегија за УКО во РМ.
Вака поставен овај приод ќе може да направи споредба на новото
логистичко решение на УКО во РМ кое само така ќе се носи со прецизни
научни елементи кои ќе бидат производ на мерливи фактори, предвидување и
подредување на голем број на алтернативи со шанси за успех и ризик за
неуспех. Процесот на одлука подршката од почеток до крај, принципите,
улогата и структурата, просторот, времето и функцијата треба да бидат основа
за прифаќање на секоја споредба со класичниот или било кој модел за да може
да се добијат посакуваните теоретски, методолошки, научни и практични
придонеси на ниво на региони во РМ, засновани на поведението на
корисниците, и техничките можности кои се расположливи во РМ според
важечките закони. Со тоа моделот ЛМУКО би бил оправдан и споредлив со
конципираните аспекти и политики и би се создала можност за анализа и
предвидување на однесувањето на единките во новиот ЛМУКО и новата
ЛСУКО. Тоа на крај би резултирало и со квалитетно и оправдано
утврдување на најефективниот (најисплатлив) начин на понуда на подобри
услуги во поглед на УКО во РМ.
Со ова функционалноста на ЛМУКО ќе биде на едно посакувано
оптимално ниво, а со тоа и соодветното идно научно пресудување ќе биде
реално и научно издржано. Со тоа сите идни подобрувања и дополнувања ќе
одат во прилог на дооформување и усовршување на оваа докторска дисертација
од еколошки, транспортен но и економски аспект на функционалност. Со тоа ќе
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се постигне и посакуванта цел оваа докторска дисертација да биде основа над
која или основа од која ќе произлегуваат сите идни логистички подобрувања
кога станува збор за УКО во РМ но и во светски рамки, и секако споредбите со
неа како научни и практични ќе одат во насока и прилог на секоја идна
подобрена состојба.
Како заклучна констатација од насловот 6.1. би бил конкретен
ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИЛОГ КАДЕ СЕ ДАДЕНИ СИТЕ ФОРМУЛАЦИИ
ПРИМЕНЕТИ ВО ЛМУКО. (Формулациите се изработка на кандидатот на
докторската дисертација).
Во наредниот тек на оваа глава ќе бидат претставени методолошките
пристапи за создавање на нова ЛСУКО во РМ со посебно фазано претставување
на овие пристапи, функционалната зависност на политиката со новиот ЛМУКО
и стратегија, современите развојни програми кои се имплементирани на ниво на
Европа, современите стратегии на основно, регионално и национално ниво во
Европа позната како партнерска логистичка стратегија, поврзаноста на
логистичките елементи моделот со стратегијата, и на крај вредноста на овај
ЛМУКО и новата ЛСУКО во РМ со принципите кои ги нуди науката за
квалитетна и одржлива вреденост секако научно поткрепена и издржана. Вака
дефинирано ова дело ќе биде новина кога станува збор за логистичко решение
за УКО во РМ што беше основа на почетокот на поставување на овај наслов, но
и различно од класичниот модел на функција на УКО.
6.2.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛОГИСТИЧКА СТРАТЕГИЈА НА
УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД – ЛСУКО

Дефиниција: Стратегијата може да се дефинира како план за успешно
дејствување заснован на рационалност и независност од постапките на
спротиставените учесници. Стратешките документи за развој на една држава
претставуваат предуслов за координирани инвестициони активности. Тоа не е
исклучок и за инвестиција во еден целовит и ефикасен транспортен систем. Во
различни држави овие стратешки документи носат различни имиња
(национална транспортна стратегија, стратегија за развој на транспортот,
сообраќајна политика, стратешки план, мастер план) 44, имаат различни
содржини но и кога имаат исти имиња и содржини сепак се во постигнување на
една цел 45, а тоа е точно и прецизно дефинирање на хронологијата на
активностите и нивното извршување.
Разликите на структурата и содржината на стратешките документи се
појавува како потреба на различни пристапи на стратегиското дејстување 46. Тоа
дејствување е производ на економски, социјални, културни и други разлики кои
се дел од опшествениот поредок каде ќе се изведува. Разликите се во спрега и со
моменталната
состојба,
постоечките
капацитети,
инфраструктурната
поставеност, инвестиционата развиеност на институциите, човечките
44
G. Ovitt, „Regional Transportation Plan (RTP)“, Southern California Association of Governments Fourth
District Supervisor, County of San Bernardino, California, USA, 2008
45
B. Baron, S. Ka-Wing, G. Loh, R. Gilbert, „Sustainable Transport in Hong Kong, Directions and Oportunities“,
Hong Kong, 2002
46
K. Vitasek, „Supply Chain Visions“, Bellevue, Washington, USA, 2003
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потенцијали и слично. Но иако постојат различности во овие структури,
содржини и потенцијали се оди кон унификација на одредени елементи кои се
дефинирани и прецизно поставени. За ова најголемо влијание имаат
директивите за транспорт кој се дел од документите на ЕУ каде се дефинираат
сите цели, политики и инструменти кои го пратат транспортот. Но исто така
треба да се потенцира дека овие документи се дел од резолуциите кои
обединетите нации ги имаат донесено за квалитет во областа на транспортот.
РМ како земја членка на организацијата на обединети нации во целост ги има
прифатено нејзините правила на дејстување кога станува збор за квалитетен
транспорт, ни со сигурност може да се констатира дека и препораките на ЕУ се
дел од македонското законодавство. Од ова слободно можат да произлезат и
одредени стратешки документи кои Владата на РМ преку своите ресорни
министерства ги има донесено преку законодавна постапка од страна на
македонскиот парламент. Во овие стратегиски документи се сублимат на
економски, социјални, културни и други разлики, како и спој на моменталната
состојба,
постоечките
капацитети,
инфраструктурната
поставеност,
инвестиционата развиеност на институциите и човечките потенцијали кои ги
има РМ. Од ова што е погоре наведено како и од досегашното истражување на
кандидатот ќе произлези еден алгоритам кој ќе треба да ги запази сите фази кога
ќе треба да се донеси одреден стратегиски план. Ова е претставено со еден
уникатен алгоритамски сликовит приказ претставен на сликата број 6.6.
Влез од логистички модел – ЛМУКО во логистичка стратегија ЛСУКО

Слика број 6.6. Алгоритамски приказ на методологија за создавање на логистичка
стратегија - ЛСУКО преку функција на логистички модел - ЛМУКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Од овај алгоритам јасно и недвосмислено може да се добие претстава
дека стратегиското планирање е една сериозна појава која треба да се
применува по одредена методологија но секогаш во рамките на прецизираните
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законски правила и прописи. Ова кога станува збор за транспортот е прецизно
прецизирирано, но кога станува збор за УКО тоа е сегментарно допрецизирано.
Тоа допрецизирање во УКО е посебен сегмент каде важат одредени барања,
прописи и законски правила. Тие законски правила повторно се почитуваат како
што е наведено во претходниот алгоритам, но со еден посебен акцент на
транспортот на КО кој има одредени строги барања, правила и принципи на
функционирање. Тие наведени функционални елементи се во одредена спрега
со теренските услови каде ќе се одвива транспортот на КО, капацитетите и
нивната поставеност, распоредот на претпријатијата кои ја изведуваат оваа
активност, центрите каде ќе се транспортира КО, местото каде се наоѓа
депонискиот простор, како и спецификите на одредени населени места од каде
ќе се транспортира КО и природата на КО која може да биде најразлична.
Од ова што претходно е наведено јасно може да се констатира дека УКО,
односно нејзиниот најдинамичен дел транспортот бара посебен стратегиски
приод на разгледување. Тој приод на разгледување ќе биде во целост запазен од
страна на оние кои со тоа ќе управуваат но со посебно потенцирање дека сите
наведени прописи во погорниот алгоритам ќе бидат применети. Но исто така ќе
се потенцира дека овај дел со строгите законски прописи ќе биде во спрега со
целокупното законодавство. Од ова може да се констатира дека во овај сегмент
на ова истражување ќе бидат разгледани сите оние елементи кои се важни за
стратешко УКО. Во овај дел на еден уникатен логистички начин 47 ќе бидат
претставени: основни елементи, фази на ЛСУКО, нејзино планирање, изведба,
функционалност, применливост и ефикасност, како и COST – BENEFIT и
споредба со други стратегии.
Откако ќе бидат претставени наведените елементи, фази, планови,
изведби, функционално применливи елементи, ефикасноста и придобивките, ќе
се направи споредба со други стратегии за УКО во регионот и пошироко. Тоа во
целост ќе придонесе оваа стратегија за УКО со осврт на РМ да биде во
функционална зависност со политиките, развојните програми, современите
логистички стратегии, на основно, регионално и национално ниво како и
одреден спој кон партнерски однос со европските закони кои се дел од
светските резолуции. И на крај оваа стратегија ќе има една уникатна особина, а
тоа ќе биде директен производ на ова истражување, а од тоа ќе биде можноста
во себе да го применува погоре претставениот ЛМУКО. Тоа ќе биде една
уникатна посебност која до сега во РМ не е истражувана на вака сеопфатен
начин. Секогаш до сега изработката на стратегии се темелеле на законските
барања, но никогаш тоа не били во системска спрега со одреден модел. Тоа така
спакувано односно истражувано од ова дело кандидатот посакува да биде
вреднувано на еден поинаков начин, начин со кој секој во иднина ќе се темели
на одредени истажувања и примена на тие истражувања за конкретни
подобрувања и создавање на одржливи и функционални стратегиски документи
кои ќе добијат сопствена вистинска имплементација.
Ова вака претставено ќе биде услов за квалитетно претставување на
перформансите на ЛМУКО и ЛСУКО. Тоа дополнително ќе може да даде една
јасна слика од менаџерска, техничка и економска природа но и да се направи
една јасна и прецизна анализа. Тоа ќе биде претставено во наредната глава
47
D. M. Lambert., R. Burduroglu., „Measuring and selling the Value of Logistics“, The International Journal of
Logistics Menagement, Vol 11, No 1, 2000
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седум. И на крај вака претставена ЛСУКО ќе може да биде база за сериозни
констатации и заклучни согледувања. Воедно оваа стратегија ќе биде сериозна
база за понатамошни предлози, решенија и можности за изнаоѓање на подобри и
пофункционални модели, стратегии и концепти кои секогаш ќе се носат со
временскиот моментум на одржливост, функционалност и ефикасност.
Примената на сите аспекти само така ќе може да биде дел од иднината, но и дел
од доплолнување на аспектите кои нудат квалитет во живењето 48 на луѓето.
Методологијата за оформување на ова стратегија за УКО ќе биде
претставена во наредните поднаслови кои се претходно наброени. За
методолошките алатки при формирањето и можните идни имлементации на
ЛСУКО секаде ќе се даде посебно толкување и ќе се потенцираат изворите кои
се користени при нејзино оформување.
6.2.1.

Основни елементи на логистичката стратегија – ЛСУКО

Оновни елементи на една стратегија се 49, тие основни елементи се во
состав и на оваа ЛСУКО:
• Цели – кои се дефинираат како посакувана состојба, потреба и завршна
состојба. Клучна карактеристика на целта е тоа што екстерно се посакува но
интерно се дефинира, и со помош на политиките и прописите се реализира.
Со целта се овозможува јасно да се следат политиките и да се оценуваат
одредени ефекти кои се сака да се постигнат при сообраќајно транспортниот
процес на УКО.
• Политики – кои се дефинираат како правец на дејствување на одредена
стратегија. Преку политиките се тежнее со примена на одредени
инструменти да се постигнат една или повеќе цели. Политиките имаат
регулаторна и управувачка улога во спороведувањето на секоја идна
стратегија за УКО.
• Инструменти или мерки – кои се дефинираат како материјални можности
кои се во функција на постигнување на одредена завршна состојба.
Инструментите се во практична примена на политиката и регулативата и
затоа го носат името „средство за примена на политиката”, Тоа според ITS
Leeds 2006 се административни, правни, финансиски и технички средсва. За
реализација на овие средства политиките имаат можности за примена на
стимулација и дестимулација од почеток па до крај. Со помош на наведените
инструменти се дефинира правецот за стратешко управување, се дефинираат
квалитетот и квантитетот, се одредуваат економскиот и функционалниот
аспект како и се што го прати еден систем за стратешко УКО. И,
• Индикатори – се дефинираат како средства за мерење на перформансите
според Mardsen and Bonsail 2006, или начини за квантификација на целта
според ITS Leeds 2006. Тие се измерители можат да се квантифицираат, да
се претстават како количина, можат да се искажат како дефиниран поим,
можат да се изразат преку симбол, може да претставуваат одреден став, да
опишуваат одредена состојба, да опишуваат одреден степен, да бидат во
корелација со одредена оценка и слично. Затоа индикаторите можат да се
48

K. H. Lay., E. W. T. Ngai., T. C. E, Chang., „Measures for Evaluating Supply Chain Performances“, Hong
Kong, 2010
49
H. Min.,G. Zhou, „Supply chain modeling: Past, Present and Future”, Hong Kong, PR China, 2002
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групираат во три групи и тоа: индикатори на целите и политиките,
идикатори како инструменти на политиките, и индикатори кои имаат
влијанија врз целите како фактори од значење за целокупниот систем на
УКО.
Кога станува збор за ЛСУКО основните фази на една ваква стратегија ќе
бидат претставени преку еден укикатен алгоритам претставен на слика 6.7. каде
за донесување на оптимална одлука потребни се научни методи од кои
произлегува модел. Потоа се разгледуваат сите можни теории на база на реални
квантитативни анализи. Тоа
треба да обезбеди максимална точност и
комлетност како основа за одлука преку примена на параметри и постигнување
на посакувани перформански објаснети преку низа на концепти кои бараат и
нудат најразлични одговори темелени на низа реазлични анализи. Тоа дури
потоа изускува одредена реална состојба која се анализира низ повеќе
алтернативи 50. И на крај се донесуваат конкретни констатации 51.
Логистичка стратегија за управување со комунален отпад - ЛСУКО

Слика број 6.7. Алгоритамски приказ за создавање на функционална логистичка
стратегија – ЛСУКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

50

G. Premkumar, „Inter-organizational Systems and Supply Chain Management - An Information Processing
Perspective”, Iowa State University, USA 2006
51
A. Mckinnon, „Integration logistics strategies”, Heriot-Watt University, Edinburgh UK, 2001
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Овај агоритам 6.7. претставува основа за старт на наведените елементи
на одредена стратегија. Тоа во целост и без исклучок има важност и за оваа
ЛСУКО.
6.2.2.

Основни фази на логистичката стратегија - ЛСУКО

Според принципите кои владеат кај една стратегија, таа најчесто се
опишува низ четири фази, при што секоја фаза се изведува во рамките на една
од четирите логистичи наречени (куќи на квалитет) 52 , тоа важи и за ЛСУКО.
Фаза 1: Идентификација на побарувањата на корисниците и карактеристики на
услугите,
Фаза 2: Утврдување на меродавни компоненти на услуга,
Фаза 3: Утврдување параметри на давање услуги, и,
Фаза 4: Утврдување на постапки за реализација и контрола на услугите.
На старт на секоја стратегија на влез е квалитетот, секогаш освен
квалитет се поставува прашањето ′′ШТО се бара?″, на излезот од секоја
стратегија секогаш е одговорот ″КАКО да се исполни барањето?″.
Секоја од опишаните четири фази на ЛСУКО содржат одредени чекори 53:
барање на корисникот (″ШТО?″), значење на барањето – рангирање по важност,
степен на подобрување, карактеристики на процесот на квалитет, активности,
ресурси (″КАКО?″), насока на промени (″КАДЕ?″), и техничка оценка на
конкурентите со апсолутна и релативна значајност,
На основа на претходно изложеното, чекорите во примената на ЛСУКО
се:
ЧЕКОР 1: Идентификација на корисниците на услуга УКО,
ЧЕКОР 2: Идентификување и категоризирање на барањето на корисниците на
услуга УКО,
ЧЕКОР 3: Утврдување на значајноста на барањето на корисниците кои ја
користат услугата УКО,
ЧЕКОР 4: Споредување со конкуренцијата која работи на промот за квалитетна
услуга на УКО,
ЧЕКОР 5: Одредување насока на промени, и на крај
ЧЕКОР 6: Дефинирање на приоритети за идни и развојни понуди за
корисниците на услуга на УКО.
Уникатниот алгоритамски приказ на ЛСУКО е претставен на наредната
слика број 6.8..

52

M.C. Cooper, L.M. Ellram, „Characteristics of Suppli Chain Menagement and the implications for purshousing
ond Logistics Strategy”,Ohio, USA 1993
53
H. Min, S. B. Eom, „An Integrated Decision Support System for GlobalLogistics”, Department of Management,
Southeast Missouri State University, Cape Girardeau, USA. 1994
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Основни елементи на логистичка стратегија за управување со комунален отпад - ЛСУКО

Слика број 6.8. Алгоритамски приказ на основни елементи создавање на логистичка
стратегија – ЛСУКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Овие чекори во ЛМУКО се вклучени секаде во секое толкување. Затоа
овие фазни елементи на ЛСУКО ќе одат во насока за квалитет кога станува збор
за УКО. Додека уникатниот алгоритамски приказ на ЛСУКО е претставен на
наредната слика број 6.9. каде од проблем се доаѓа до посакуван заклучок кој
нуди позитивни и негативни моменти. Со тоа прави одобрување или
негодување.
Основни елементи на логистичка стратегија за управување со комунален отпад – ЛСУКО
РЕАЛИЗАЦИЈА

Слика број 6.9. Алгоритамски приказ за реализација на основни елементи создавање на
логистичка стратегија – ЛСУКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Ако се протолкува и поврзи поимот реализација но и посакуваната
состојба од која мора да произлези оптимална одлука, ќе бидат претставени
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шест табели за можност и шест табели за реализација кои се уникатни и се
однесуваат за премин кон повисоко сценарио на ЛМУКО. На наредните табели
број 6.14. табела број 6.15. претставен е преминот на ЛМУКО односно неговот
премин од сценарио 1 во сценарио 2 како можност и како реализација.
Табела број 6.14. Премин од сценарио 1 во подобрено сценарио 2 како МОЖНОСТ
Сценарио 1
Алтернатива 1
Сценарио 1
Алтернатива 2
Сценарио 1
Алтернатива 3
Сценарио 1
Алтернатива 4
Сценарио 1
Алтернатива 5

Сценарио 1
Алтернатива 2
Сценарио 1
Алтернатива 3
Сценарио 1
Алтернатива 4
Сценарио 1
Алтернатива 5
Сценарио 2

Сценарио 1
Алтернатива 3
Сценарио 1
Алтернатива 4
Сценарио 1
Алтернатива 5
Сценарио 2

Сценарио 1
Алтернатива 4
Сценарио 1
Алтернатива 5
Сценарио 2

Сценарио 1
Алтернатива 5
Сценарио 2

Сценарио 2

Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Табела број 6.15. Премин од сценарио 1 во подобрено сценарио 2 како РЕАЛИЗАЦИЈА
Сценарио 1
Алтернатива 1
Сценарио 1
Алтернатива 2
Сценарио 1
Алтернатива 3
Сценарио 1
Алтернатива 4
Сценарио 1
Алтернатива 5

Сценарио 1
Алтернатива 2
Сценарио 1
Алтернатива 3
Сценарио 1
Алтернатива 4
Сценарио 1
Алтернатива 5
Сценарио 2

Сценарио 1
Алтернатива 3
Сценарио 1
Алтернатива 4
Сценарио 1
Алтернатива 5
Сценарио 2

Сценарио 1
Алтернатива 4
Сценарио 1
Алтернатива 5
Сценарио 2

Сценарио 1
Алтернатива 5
Сценарио 2

Сценарио 2

Изработена од кандидатот на докторската дисертација

На наредните табели број 6.16. табела број 6.17. претставен е преминот
на ЛМУКО односно неговот премин од сценарио 2 во сценарио 3 како можност
и како реализација.
Табела број 6.16. Премин од сценарио 2 во подобрено сценарио 3 како МОЖНОСТ
Сценарио 2
Алтернатива 1
Сценарио 2
Алтернатива 2
Сценарио 2
Алтернатива 3
Сценарио 2
Алтернатива 4
Сценарио 2
Алтернатива 5

Сценарио 2
Алтернатива 2
Сценарио 2
Алтернатива 3
Сценарио 2
Алтернатива 4
Сценарио 2
Алтернатива 5
Сценарио 3

Сценарио 2
Алтернатива 3
Сценарио 2
Алтернатива 4
Сценарио 2
Алтернатива 5
Сценарио 3

Сценарио 2
Алтернатива 4
Сценарио 2
Алтернатива 5
Сценарио 3

Сценарио 2
Алтернатива 5
Сценарио 3

Сценарио 3

Изработена од кандидатот на докторската дисертација
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Табела број 6.17. Премин од сценарио 2 во подобрено сценарио 3 како РЕАЛИЗАЦИЈА
Сценарио 2
Алтернатива 2
Сценарио 2
Алтернатива 3
Сценарио 2
Алтернатива 4

Сценарио 2
Алтернатива 3
Сценарио 2
Алтернатива 4
Сценарио 2
Алтернатива 5

Сценарио 2
Алтернатива 4
Сценарио 2
Алтернатива 5
Сценарио 3

Сценарио 2
Алтернатива 5
Сценарио 3

Сценарио 3

Сценарио 2
Сценарио 3
Алтернатива 5
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

На наредните табели број 6.18. табела број 6.19. претставен е преминот
на ЛМУКО односно неговот премин од сценарио 3 во сценарио 4 како можност
и како реализација.
Табела број 6.18. Премин од сценарио 3 во подобрено сценарио 4 како МОЖНОСТ
Сценарио 3
Алтернатива 1
Сценарио 3
Алтернатива 2
Сценарио 3
Алтернатива 3
Сценарио 3
Алтернатива 4
Сценарио 3
Алтернатива 5

Сценарио 3
Алтернатива 2
Сценарио 3
Алтернатива 3
Сценарио 3
Алтернатива 4
Сценарио 3
Алтернатива 5
Сценарио 4

Сценарио 3
Алтернатива 3
Сценарио 3
Алтернатива 4
Сценарио 3
Алтернатива 5
Сценарио 4

Сценарио 3
Алтернатива 4
Сценарио 3
Алтернатива 5
Сценарио 4

Сценарио 3
Алтернатива 5
Сценарио 4

Сценарио 4

Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Табела број 6.19. Премин од сценарио 3 во подобрено сценарио 4 како РЕАЛИЗАЦИЈА
Сценарио 3
Алтернатива 3
Сценарио 3
Алтернатива 4

Сценарио 3
Алтернатива 4
Сценарио 3
Алтернатива 5

Сценарио 3
Алтернатива 5
Сценарио 4

Сценарио 4

Сценарио 3
Сценарио 4
Алтернатива 5
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

На наредните табели број 6.20. табела број 6.21. претставен е преминот
на ЛМУКО односно неговот премин од сценарио 4 во сценарио 5 како можност
и како реализација.
Табела број 6.20. Премин од сценарио 4 во подобрено сценарио 5 како МОЖНОСТ
Сценарио 4
Алтернатива 1
Сценарио 4
Алтернатива 2
Сценарио 4
Алтернатива 3
Сценарио 4
Алтернатива 4
Сценарио 4
Алтернатива 5

Сценарио 4
Алтернатива 2
Сценарио 4
Алтернатива 3
Сценарио 4
Алтернатива 4
Сценарио 4
Алтернатива 5
Сценарио 5

Сценарио 4
Алтернатива 3
Сценарио 4
Алтернатива 4
Сценарио 4
Алтернатива 5
Сценарио 5

Сценарио 4
Алтернатива 4
Сценарио 4
Алтернатива 5
Сценарио 5

Сценарио 4
Алтернатива 5
Сценарио 5

Сценарио 5

Изработена од кандидатот на докторската дисертација

VІ -52-

НОВИ ЛОГИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Табела број 6.21. Премин од сценарио 4 во подобрено сценарио 5 како РЕАЛИЗАЦИЈА
Сценарио 4
Алтернатива 3
Сценарио 4
Алтернатива 4

Сценарио 4
Алтернатива 4
Сценарио 4
Алтернатива 5

Сценарио 4
Алтернатива 5
Сценарио 5

Сценарио 5

Сценарио 4
Сценарио 5
Алтернатива 5
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

На наредните табели број 6.22. табела број 6.23. претставен е преминот
на ЛМУКО односно неговот премин од сценарио 5 во сценарио 6 како можност
и како реализација.
Табела број 6.22. Премин од сценарио 5 во подобрено сценарио 6 како МОЖНОСТ
Сценарио 5
Алтернатива 1
Сценарио 5
Алтернатива 2
Сценарио 5
Алтернатива 3
Сценарио 5
Алтернатива 4
Сценарио 5
Алтернатива 5

Сценарио 5
Алтернатива 2
Сценарио 5
Алтернатива 3
Сценарио 5
Алтернатива 4
Сценарио 5
Алтернатива 5
Сценарио 6

Сценарио 5
Алтернатива 3
Сценарио 5
Алтернатива 4
Сценарио 5
Алтернатива 5
Сценарио 6

Сценарио 5
Алтернатива 4
Сценарио 5
Алтернатива 5
Сценарио 6

Сценарио 5
Алтернатива 5
Сценарио 6

Сценарио 6

Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Табела број 6.23. Премин од сценарио 5 во подобрено сценарио 6 како РЕАЛИЗАЦИЈА
Сценарио 5
Алтернатива 4

Сценарио 5
Алтернатива 5

Сценарио 6

Сценарио 5
Сценарио 6
Алтернатива 5
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

На наредните табели број 6.24. табела број 6.25. претставен е преминот
на ЛМУКО односно неговот премин од сценарио 6 во сценарио 6+ како
можност и како реализација.
Табела број 6.24. Премин од сценарио 6 во подобрено сценарио 6+ како МОЖНОСТ
Сценарио 6
Алтернатива 1
Сценарио 6
Алтернатива 2
Сценарио 6
Алтернатива 3
Сценарио 6
Алтернатива 4
Сценарио 6
Алтернатива 5

Сценарио 6
Алтернатива 2
Сценарио 6
Алтернатива 3
Сценарио 6
Алтернатива 4
Сценарио 6
Алтернатива 5
Сценарио 6+

Сценарио 6
Алтернатива 3
Сценарио 6
Алтернатива 4
Сценарио 6
Алтернатива 5
Сценарио 6+

Сценарио 6
Алтернатива 4
Сценарио 6
Алтернатива 5
Сценарио 6+

Сценарио 6
Алтернатива 5
Сценарио 6+

Изработена од кандидатот на докторската дисертација
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Табела број 6.25. Премин од сценарио 6 во подобрено сценарио 6+ како РЕАЛИЗАЦИЈА
Сценарио 6
Сценарио 6+
Алтернатива 1
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Ваквиот пристап на дефинирање на основите фази на една логистичка
стратегија во себе ги носи сите посакувани фази на една стратегија.
Дефинираните премини кон повисоко сценарио се уникатни за ЛМУКО но во
себе ги содржат сите претходно дефинирани фази и чекори. Реализацијата значи
нешто кое стратегијата го одобрува. Колку и како тоа одобрување ќе биде
оправдано мора да се направат и одредени анализи. Мора да се претстават и
финансиските можности за реализација на одредена посакувана стратегија.
Потоа вака претставена ЛСУКО треба да добие соодветна изводливост која е
дел од наредната глава седум.
6.2.3.

Планирање и изведба на логистичката стратегија –ЛСУКО

Планирањето е процес кој започнува со целите, потоа ги одредува
стратегиите, политиките и деталните планови за да се остварат овие цели
дизајнирани да спроведат планските одлуки, вклучувајќи ги резултатите со што
би се направил главниот обид за воведување на нов циклус на работа 54. При
дефинирањето на процесот на планирање потребно е да се направи разлика
помеѓу предвидувањето и планирањето. Предвидувањето се однесува на
проценка на некоја идна состојба. Во пракса процесот на прогноза претставува
само основа за планирањето. Според P. Drucker со предвидувањето се прави
обид да се увиди прогнозирањето на иднината со примена на иновативни
можности за промена.
Реалното планирање секогаш се носи со одреден ризик. Секогаш се
тежнее тој ризик да биде што помал, односно се оди кон негова елиминација.
Тој ризик е од најразлична природа. Постојат најразлични видови на планирање.
Нивното изразување е од најразлична природа. За потребите на ова
истражување се користи терминот стратегиско планирање. Објаснувањето на
стратегиското планирање ќе биде на еден системски начин со развој на
одредени планови за остварување на стратегијата ќе се реализираат преку
одредени оперативни планови кои се производ на стратегиските планови. Тие
оперативни планови се во спрега со одредени установени планови, политики,
процедури, правила, планови кои се реализираат по одредена потреба,
програми, проекти и претходно јасно дефинирани буџети. Така предвидени овие
оперативни планови се дел за влез во едно современо стратегиско планирање.
Еден од начините на системско планирање кој денес се применува палнирање
при оформување на стратегија е принципот на планирање – опрограмирање –
буџетирање (Planing – Programming – Budgeting System – PPBS), систем кој е
развиен во САД во 60-тите години од минатиот век. Овај систем е развиен како
комбиниран процес за креација на ефикасен систем каде главната улога во
статегиското планирање ја има буџетирањето. Овај систем на планирање
поминува низ целите, потоа развива одредени програми, ги разгледува сите
54
K. Xu., R. Windled., C. Grimm., T. Corsi., „Re – evaluating Returns to Scale in Transport“, Journal of Transport
Economics and Policy, Vol, XXX111, No 3 September, 1994 pp 275-286
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трошоци, и резултатите за повеќето алтернативи ги одредува врз база на средсва
односно буџет. Најчесто применувана анализа која ја користи овај систем на
стратегиско планирање е познатата COST – BENEFIT анализа која е превидена
како една најдобра анализа и за потребите на овај труд која е дел од насловот
6.2.6. Тоа би значело едно повисоко ниво на ЛСУКО со одредување на оваа
анализа. Тоа исто така и за ЛМУКО би значело повисоко ниво на
функционалност, и високо стратегиско поле на идни дејствија особено ако се
знае динамичноста на појавата УКО.
Изведбата на ЛСУКО опфаќа проекција на долгорочни планови.
Дефинирањето на секоја стратегија е со следните фази на изведба:
И тоа во ЧЕКОР 1: Формирање на стратегијата, каде се врши
• Дефинирање на мисија – каде се дефинираат основните дејности и
филозофијата по која стратегијата е уникатна од останатите стратегии.
Ова значи и јасно дефинирање на сегашноста и иднината со согледувања
од минатото со своите јаки и слаби особини, ресурси и информации.
Спрема одредени научници на ова поле пример Dž Koter, 1989 за
квалитетна мисија потребна е добра визија која со своите далекусежни
погледи за иднината има за цел да насочува, инспирира и координира за
квалитет во постигнување на саканите цели. Тоа Dž Koter најдобро го
поставува преку замисла, па дали таа е привлечна или не, дали е
Возможна или не, дали постои одреден фокус на интерес или не, дали
има можности за флексибилност или не, и кои се најважните
информации кои се од непроценливо значење за таа мисија. Постојат и
други видувања за мисијата од други автори но за сите заедничко е тоа
дека спроведувањето на стратегијата претставува процес на реализација
на избраните алтернативи на една оперативна стратегија и со соодветна
контрола да се постигне саканата цел со усовршувања кои мора да се
применат.
• Дефинирање на цели – Задоволувањето на одредени потреби се прави
со строго одредување на целите. Неадекватно поставени цели можат да
предизвикаат далекусежни негативни последици. Спред Marjanović
постојат три основни цели: Прва основна цел е опстанокот која опфаќа
минимални барања, Втора основна цел е ефикасноста која опфаќа
совладување на оптимален начин на работење на работиите, и трета
основна цел е прогресот која опфаќа и предвидува можности за
надоградба и усовршување. Покрај овие основни цели Milosavljević и
Todorović ги дефинираат и дополнителните цели како што се добивка
која спаѓа во оние цели кои јасно се дефинра финансискиот момент,
приход се дефинира како остварен финансиски резултат, ова не секогаш
е само финансиски може да биде и друг вид на приход, учество во
системот се подразбира можноста за континуирано следење на
целокупните состојби и можност за учество во донесување на одлуки,
раст што подразбира зголемување на обемот на работа со проширување
на основните дејности и развој што подразбира примена на посовремена
технологија, финансии и организација.
• Проекција на стратегија – Стратегијата според P. Drucker се проектира
според осум клучни области. Тоа се Состојбата каде сака да се примени
стратегијата, иновацииите за спроведување на стратегијата, луѓето кои
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треба да ја спроведат одредената стратегија, физичките ресурси кои се
нарасполагање за спроведување на стратегијата, финансиските ресурси
кои се потребни за да се спроведи одредената стратегија, општествената
одговорност во која се наоѓе системот каде ќе се спроведува одредената
стратегија, продуктивноста која ќе се добие од одредената стратегија и
одговорноста која стратегијата ја има за профит доколку добие одредена
конкретна имплементација. Покрај ова поставување на овие осум клучни
области за проекција на одредена стратегија многу важно е да се
разгледаат и двата аспекти на разгледување. Тоа се нивото на
поставеност на системот каде ќе се спроведува одредената стратегија,
како и временскиот аспект кога ќе се спроведува одредената стратегија.
Овие два аспекти секогаш треба да бидат надоплнети и со еден клучен
дополнителен аспект како и со што ќе се спроведе одредената стратегија
односно функционалниот аспект. Нивото на поставеност ги определува
сите системски делови, сите подсистеми и во себе ги вклучува и
основните сегменти каде ќе се спроведува одредената стратегија.
Временскиот аспект ги одредува сите долгорочни, средни и краткорочни
планови предвидени за реализација на одредената стратегија. Додека
аспектот на функционалност ги определува сите ефективни, ефикасни и
одржливи ресурси кои стојат на располагање за имплементација на
моментот за квалитетно и реално проектирање на одредената стратегија.
• Поставување на насоки во кои ќе се дејствува за остварување на
посакуваната политика – Оваа фаза има конкретна и строго дефинирана
цел. Тука јасно и на недвосмислен начин треба да се постават правните и
законски рамки во кои ќе егзистира посакуваната стратегија. Тука исто
така треба да се спречат одредените несоглаувања кои би се појавиле
како и можностите за преклопување на одредените цели. Треба да се
инспирираат сите моменти кои водат одредената посакувана стратегија
да се оствари во целокупниот глобален систем на активности. Треба да се
постигне координација на сите учесници по хоризонтала и вертикала во
системот на поставување на посакуваната цел како главна во
постигнување на реализација на посакуваната стратегија. Тука многу од
помош би била примената на стратегијата ШТО+ КОГА+ КАДЕ =КАКО
Страегија претставена во магистерскиот труд на кандидатот на
докторската дисертација 55.
Во ЧЕКОР 2: Спроведување на стратегијата, каде се одредуваат и
дефинираат:
• Одредување на посакуваните програми и нивно јасно прецизирање –
Кога станува збор за јасност при одредување на одредени програми се
поставуваат како неминовост одредени основни карактеристики. Тие
основни карактеристики се следни: целите треба да бидат одржливи,
целите треба да вршат стимулација а не да ограничуваат одредени
посакувани алтернативи, целите треба да бидат реални и остварливи,
целите треба да вршат мотивација, и нормално целите да бидат јасни и
прецизни. Ова е предуслов за квалитетно спроведување на посакуваните
програми и планови. Со тоа тие планови и програми ќе овозможат
55
Н Талевски., „Одржлив логистички модел на систем за собирање на комуналниот отпад во Општина
Битола”, Магистерски научен труд, Технички факултет-Битола, Битола, 2010
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сигурен опстанок, ефикасност при функционирањето и воспоставување
можност за постојан развој. Тука мора да се води сметка овие барања и
цели да бидат мерливи односно изразени преку одредени
квантифицирани показатели со еден збор реални – остварливи и јасни.
Нормално сите овие барани задачи проблеми и цели мора да бидат
поставени и по одредена хиерархија. Само така оваа фаза ќе биде она
што треба да се постигне на еден прецизен начин како што се посакува.
Со тоа и сите аспекти временски, просторен и функционален ќе бидат во
целост задоволени и со стратегија која го носи предзнакот JUST IN
TIME.
• Дефинирање на потребните буџетски средства за спроведување на
стратегијата – Одредување на сите средства потребни за спроведување
на секоја активност од замисла до реализација.
• Дефинирање на процедурите по кои и со кои ќе се спроведува
одредена стратегија – Јасно прецизирање на сите фази, чекори и
системски или подсистемски активности. По овај принцип е составувано
и ова истражување.
И во ЧЕКОР 3: се врши контрола и развој на стратегијата со јасно и
прецизно прецизирање на перформансите кои се составен производ на одредена
стратегија.
Сите три чекори кои се погоре наведени се производ на одредени
опкружувања каде се формира, спроведува и контролира одредена стратегија 56.
Тие окружувања се следни екстерното опкружување, опкружувањето на
заедницата односно општеството, интерните опкружувања, и расположливоста
со ресурси нивната култура и структура. Ова претставува еден модел за изведба
на логистичка стратегија кој е применет конкретно за ЛМУКО како стратегиска
подршка. Овие опкружувања се дел од претходните глави на ова истражување.
Откако се дефинираа елементите за планирање и изведба на
логистичката стратегија се претстави и реалната можност за изведба на ЛСУКО
на база на функционалност претставена преку примена на ЛМУКО. Таа изведба
е претставена на наредната табела број 6.26.. Од оваа табела во многу зависи
понатамошната функционалност, примена и ефикасност на ЛСУКО.
Процентуалниот премин кон повисоко сценарио значи постепен преод кон
подобра состојба. Ова е случај со премините кои се дел од овај ЛМУКО и
неговата функција претставена во ова истражување.
Објаснувањето за оваа функционалност за ЛСУКО е дел од глава седум
каде се одредуваат нејзините реални логистички перформанси. Тука се дадени и
цитирани и литературите кои се користеја за за се добие оваа уникатна функција
на ЛСУКО.

56
R. I. V. Hoek., H. R. Commander., B. Vas., „Recounfiguring Logistics Sistems Throught postponemen
strategies“, Journal of Business Logistics, Vol 19, No 1, 1998 pp 33-54
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Табела број 6.26. Реална изведба на ЛСУКО
СЦЕНАРИО 1
Алтернатива 1 во Алтернатива 2 (1 +)
Алтернатива 2 во Алтернатива 3 (2 +)
Алтернатива 3 во Алтернатива 4 (3 +)
Алтернатива 4 во Сценарио 2
+

10%

СЦЕНАРИО 2
Алтернатива 1 во Алтернатива 2 10% + (1 +)
Алтернатива 2 во Алтернатива 3 10% + (2 +)
Алтернатива 3 во Алтернатива 4 10% + (3 +)
Алтернатива 4 во Сценарио 3
10%+ (+) 10%

СЦЕНАРИО 2
А 1 во А 2 (1 +)
А2 во А 3 (2 +)
А 3 во А 4 (3 +)
А4 во Сц 3 +

СЦЕНАРИО 3
Алтернатива 1 во Алтернатива 2
Алтернатива 2 во Алтернатива 3
Алтернатива 3 во Алтернатива 4
Алтернатива 4 во Сценарио 4
10%

10% + (1 +)
10% + (2 +)
10% + (3 +)
10%+ (+)(+)

СЦЕНАРИО 3
А 1 во А 2 10% + (1 +)
А2 во А 3 10% + (2 +)
А 3 во А 4 10% + (3 +)
А4 во Сц 4 10%+ (+) 10%

СЦЕНАРИО 3
А 1 во А 2 10% + (1 +)
А2 во А 3 10% + (2 +)
А 3 во А 4 10% + (3 +)
А4 во Сц 4 10% +
10%
+ 10%

СЦЕНАРИО 4
Алтернатива 1 во Алтернатива 2
Алтернатива 2 во Алтернатива 3
Алтернатива 3 во Алтернатива 4
Алтернатива 4 во Сценарио 5
10%

10% + (1 +)
10% + (2 +)
10% + (3 +)
10%+ (+)(+)(+)

СЦЕНАРИО 4
А 1 во А 2 10% + (1 +)
А2 во А 3 10% + (2 +)
А 3 во А 4 10% + (3 +)
А4 во Сц 5 10%+ (+)(+)

СЦЕНАРИО 4
А 1 во А 2 10%
А2 во А 3 10%
А 3 во А 4 10%
А4 во Сц5 10%
+10%

СЦЕНАРИО 5
Алтернатива 1 во Алтернатива 2 10% + (1 +)
Алтернатива 2 во Алтернатива 3 10% + (2 +)
Алтернатива 3 во Алтернатива 4 10% + (3 +)
Алтернатива 4 во Сценарио 6
10%+ (*) 10%
СЦЕНАРИО 6
во Сценарио 6+

*СЦЕНАРИО 6

(*)(*)

во Сценарио6+ +10%

+10%

10%

10%

СЦЕНАРИО 5
А 1 во А 2 10% + (1 +)
А2 во А 3 10% + (2 +)
А 3 во А 4 10% + (3 +)
А4 во Сц 6
10%+ (+)(+)(+)
10%
СЦЕНАРИО 6
во Сценарио 6+ (*)
+10%
+10%

+ (1 +)
+ (2 +)
+ (3 +)
+ (+) 10%

СЦЕНАРИО 4
А 1 во А 2 10% + (1 +)
А2 во А 3 10% + (2 +)
А 3 во А 4 10% + (3 +)
А4 во Сц 5 +
10%
+10% +10%

СЦЕНАРИО 5
А 1 во А 2 10% + (1 +)
А2 во А 3 10% + (2 +)
А 3 во А 4 10% + (3 +)
А4 во Сц 6 10% +(+)(+)
10% + 10%
СЦЕНАРИО 6
во Сценарио 6+
+10%
+(+)(+)(+) +10% + 10%

СЦЕНАРИО 5
А 1 во А 2 10% (1 +)
А2 во А 3 10% (2 +)
А 3 во А 4 10% (3 +)
А4 во Сц 6 10%
+ (+)
10% +10% +10%
СЦЕНАРИО 6
во Сценарио 6+
+10%
+(+)(+) +10%+10% +10%

+ 10% +10% +10% +10%+10% (НЕРЕАЛНА МОЖНОСТ)

Изработена од страна на кандидатот на докторската дисертација
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СЦЕНАРИО 5
А 1 во А 2 10% + (1 +)
А2 во А 3 10% + (2 +)
А 3 во А 4 10% + (3 +)
А4 во Сц 6 + 10%+10%
+10% + 10%
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во Сценарио 6+ +10%
+ (+) 10% +10% +10%
+10%
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Објаснувањето за оваа функционалност за ЛСУКО е дел од глава седум
каде се одредуваат нејзините реални логистички перформанси. Тука се дадени и
цитирани и литературите кои се користеја за за се добие оваа уникатна функција
на ЛСУКО.
6.2.4.

Функционалност и применливост на логистичката стратегија – ЛСУКО

Функционалноста на една стратегија претставува интегриран и
координиран збир на активности дизајнирани за да се искористат суштинските
предности и да се оствари зголемен профит. Стратегијата 57, дополнета 58 како
функционална целина претставува промислена одлука која им претходи на
преземање на одредени активности. Тоа претставува и овозможува: збир на
координирани задачи, анализа на екстерно окружување, идентификување на
можностите во окружувањето, одредување кои од нивните ресурси и
способности се суштински вредности, и избор на соодветна стратегија за
имплементација. Функционалноста на стратегијата најчесто се изведува на ниво
на сектор – како интегриран и координиран збир на заложби и активности
дизајнирани да обезбедат вредност и суштинските предности на пазарот.
Најчесто изразите (колку, што, како) се основа за успешна стратегија и имаат
стратегиско значење на ниво на сектори. Централно прашање кое се поставува е
кои (што) се потребите и како тие потреби треба да се задоволат.
Функционалноста една стратегија ја темели на три димензии и тоа:
• Домен – пристап и врска со барањата,
• Богатство на информации – распон и способност на стратегијат да
понуди и добие информации потребни за функционалност, и,
• Поврзаноста со сите нивоа на функционалност.
Функционалноста на една стратегија се однесува на база на мотиви кои
овозможуваат обезбедување на потребните ресурси и потреба за пониски
трошоци. Дефинирањето на стратегиска намера и стратегиски цели значи
одредување на временска рамка, системска анализа (SWOT) и проценка на
ситуација (сегашна и идна). Тоа функционалноста го надополнува со реална
проценка на средината, формулирање на сопствена уникатна стратегја и
спроведување на таа стратегија надополнета со контрола на секое ниво.
Функционалноста понекогаш бара и процес на стратегиски промени.
Тогаш се разгледуваат историјата како настанала, под чија иницијатива и зошто
настанала одредената функционалност, се анализираат насоки, трендови,
случувања, идеали, визија, стратегии, се истражува на ситуацијата преку SWOT
анализа преку која се идентификуваат изводливоста и имплементација на
стратегиските промени.
Кога станува збор за ЛСУКО со примена на ЛМУКО јасно ќе бидат
земени во предвид сите функционални особини на нивоа. Тоа ќе се разгледува
за секое населено место како дел од општината, општината како посебна
целина, и на крај регионот како целина од цела држава. Тука важат оние начини
57
M. Cvetkovska., V. Panovska., „Situation in the Republic of Macedonia regading waste data and
implementation of waste data collection system”, Ministry of Environment and Phisical Planing, Skopje, R.
macedonija, 2010
58
„Стратешки план 2012-2020 – Втор НЕАП”, Министерство за животна средина и просторно планирање
на Република Македонија, Скопје, 2012
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на хиерахија претставени во глава два за институционално и регионално
функционирање на одредени стратешки измени.
Во денешните остри услови на голема конкуренција логистиката има
огромно значење. Основен императив на логистиката е задоволување на сите
барања на корисниците и намалување на трошоците за логистички услуги.
Остварувањето на овие цели пред логистичарите ги поставуваат во овај тип на
проблеми. За примена на одредена логистичка стратегија највлијателни се
логистичките перформански кои се најједноставни и можат да се опишат како
збир на карактеристики и постапки и со нивно мерење, анализа, планирање и
управување. Во логистичките системи излезен резултат е конкретен производ
односно услуга која треба да биде контролирана, анализирана, планирана и
управувана. Постигнувањето на очекуваното ниво на задоволство пред
логистиката и нејзините подсистеми поставува различни задачи и тоа:
оптимално функционирање на сите процеси, примена на одредени
информациони и комуникациони технологии, примена на современи
логистички концепти, и слично. Дефинирањето на мерењето, планирањето и
управувањето на логистичките перформанси обезбедува на организациите да ги
задоволат своите корисници.
Барањата на корисниците на современиот транспортен систем и пазарот
на транспортни услуги постојано генерираат нови квалитети и нивоа на
реализација на услуга. Тие барања се однесуваат на: зголемување на брзината на
транспорт, скратување на времето на испорака, зголемување на точноста и
зголемување на сигурноста, со постојано минимизирање на логистичките
трошоци. Тие барања најчесо се искажуваат како збир на показатели кои
произлегуваат од одредени логистички перформанси.
Кога станува збор за одредена примена на ЛСУКО тоа ќе биде
разгледано преку еден уникатен аглоритам за применливост. Тој алгоритам е
претставен на наредната слика 6.10. каде на еден недвосмислен начин се прави
во чекор еден дефинирање на проблемот, кој во чекор два прави утврудување на
критериуми значајни за одлука, кои во чекор три прават одредување на врските
помеѓу критериумите и параметрите, тоа во чекор четири значи генерирање на
алтернативи кои на крај во чекор пет претставуваат акција и избор на одредено
решение. Тоа решение вака стратегиски применето претставува реалност која
нуди комлетна слика на она што е дефинирано во чекорот еден од
применливост на ЛСУКО, претходна слика 6.8..
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– ЛСУКО

Слика број 6.10. Алгоритамски приказ за одлука при создавање на логистичка
стратегија
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Логистичките перформанси се различни параметри, измерители,
коефициенти и показатели во логистиката. Во поширока смисла на зборот
перформансите можат да се разгледуваат како збир на карактеристики. На
основа на ова логистичките перформанси можат да се стават под еден именител.
Ова исто така за примена на ЛСУКО значи и примена на елементите кои се
значајни за ЛМУКО претставени во алгоритам 6.10.. Ова прави јасна
претстава на поврзаните примеливости на модел и стратегија, конкретно
ЛМУКО со ЛСУКО.
6.2.5.

Ефикасност и COST – BENEFIT од логистичката стратегија –
ЛСУКО

Со оглед на комплексноста на проблематиката ќе се разгледуваат
методите: апстракција, индукција, дедукција, анализа, синтеза, заклучување,
како и методата на повеќекритериумска анализа. Ова вака претставува спој на
квантитативни методи за избор на одлука. Во ова истражување тоа ќе се
спроведува во 5 фази (составени од кандидатот на докторската дисертација)
и тоа:
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1 ФАЗА: Дефиниран предметот на анализа (примена на
ПАРАМЕТРИ од ЛМУКО) – како фаза 1 од ЛМУКО,
• 2 ФАЗА: Дефинирање на целите и поставување на хипотезите – како
фаза 1 од ЛМУКО,
• 3 ФАЗА: Анализа на позитивностите кои постојат на реална основа
преку ПОКАЗАТЕЛИ од ЛМУКО – како фаза 2 од ЛМУКО,
• 4 ФАЗА: Дефинирање на целите и поставување на хипотезите – како
фаза 2 од ЛМУКО, и,
• 5 ФАЗА: Анализа на можност за имплементација на подобрена
новина – избор на СЦЕНАРИЈА, АЛТЕРНАТИВИ и МОЖНОСТИ
како ОПЦИЈА на ЛМУКО – како фаза 3 од ЛМУКО.
Наведените фази се темелат на собирање на податоци, сортирање,
анализа, користење на одредени софтверски тестирања како подршка на
моделите за повеќекритериумска анализа. Документацијата, расположливата
литература домашна и странска за повеќекритериумска анализа, трудови од
оваа област, истражувања и анализи спроведени во одредени научни установи,
публикации, интрернет и се ова поткрепено со користење на информатичката
технологија ќе одат во насока на формирање, моделирање, програмирање и
развој на ефективен ЛМУКО.
Тоа треба да е секојдневен израз кој од моделот ЛМУКО ќе создаде
средство и ќе треба да биде нешто да кое ќе може реално да се претстави.
Тој модел ќе биде можност за прикажување на одредени состојби во реални
економски услови. Со тоа ЛМУКО ќе претставува реалност. Моделот мора
да биде конструиран да ги опфаќа најважните елементи од некоја појава. Со
моделот мора да се прават и одредени експерименти. Тие експерименти ќе се
прават со промена на влезните величини, и посматрање на однесувањето на
моделот. Тоа ќе овозможи и споредба или врска со одреден систем да биде
прецизно да се констатира. Моделите најчесто се прават на реална основа и за
реални проблеми кои претставуваат одредена цел или потреба за постигнување
на посакувана цел. Затоа проблемот може да се напише како една или повеќе
функции и тоа, K = F(x1, x2,…., xp; y1, y2,…., yq), каде К е мерка на целта
односно критериум и се нарекува критериумска функција или функција на
одлука. Задача е на донесителот на одлука да предвиди вредност на
променливата y, а потоа да избери вредност на променливата x која треба да е
во граници на задоволителност. Ова ќе биде составен дел од наредната глава
седум каде треба да се проценуваат одредените перформанси на ЛМУКО и
ЛСУКО. Тука само ќе бидат напоменати можностите кои ги нудат моделите
како модели и да се види од каде ќе произлезат реалните перформанси како
системска придобивка.
Моделите можат да се формираат на најразлични елементи и за различни
потреби. Моделите можат да се разгледуваат на основа на врските кои владеат
со оригиналот, од употребната можност на моделот, и како основа на временска
зависност. Затоа од аспект на оригиналност моделите се разликуваат како
модели на функција, модели на структура, и модели на однесување. Додека од
аспект на употребна вредност на моделот се разликуваат демонстрациони
модели, експериментални модели и модели за одлука, на крај од аспект на
временска зависност се разликуваат статистички и динамички модели
•
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Формулацијата
на моделите било технички било економски се
формираат со одредени меѓузависности. Затоа треба јасно да се разликуваат
следните фази:
1 ФАЗА: Спецификација на променливите (независни (егзогени), дадени
врености на променливите кои дејстуваат на надворешниот систем кој
резултира со влијание на внатрешните фактори, и зависни (ендогени), кои не
смеат да бидат премногу, ни премалку за да може да се квантифицираат и
изразат).
2 ФАЗА: Изнаоѓање на аналитички облик на меѓузависност (се постигнува
преку квантифицирани методи и математичко – статистички анализи на
податоците. Се утврдуваат квантифицираните законитости, осетливиста и
опкружувањето на системот).
3 ФАЗА: Дефинирање на моделот (се дефинира поради решавање на реален
проблем кој претставува потреба за постигнување на одредена цел или група на
цели. Прв чекор во дефинрањето на моделот е одредување на функцијата на
целта или дефинирање на функцијата на критериуми. Решението се наоѓа од
некоја минимална или некоја максимална вредност). И,
4 ФАЗА: Решавање на моделот (Преведен проблемот се анализира и се оди
кон некоја оптимална одлука. Со решавањето на моделот се остварува можност
за анализа и вршење на експерименти со сложени проблеми преку модел но не и
во реален систем, преку времето се скратуваат одредени појави, се анализираат
карактеристичните појави, се претпоставуваат одредени заклучоци, се
применуваат различни постапки од претпоставка до заклучок со реализација на
низа правила со што одлучувањето се прави ефикасно и прецизно, се применува
флексибилност во дефинирањето на моделот и одлуките и се остава можност за
примена на информационата технологија за решавање на реалниот проблем).
Ваквата ефективност на ЛМУКО е претставена како системска
придобивка, дефинирани се условите на системот и улогата на центрите за
собирање и УКО, нивоата на системот држава, регион, општина надолу до
поединец, па потоа нагоре до глобала, дејноста на УКО законски, технички и
функционално, структурата и принципите преку центри, принципи за опстанок,
и тоа на дневно, неделно, месечно, квартално, годишно ниво. Се ова во рамки на
одредена стратегија за УКО на краткорочно, среднорочно и долгорочно
прогнозирање и како реалност, со вклучување на фактори и критики кои што
владеат за УКО на ден, недела, месец, квартал и година. И на крај кој има и
каква корист како поединец, општина, регион држава, регион, со какви
надворешни влијанија, трошоци, опкружување – комбинација. Кои се
очекувањата, споредбите се со цел за максимална добивка на оперативно ниво,
финансии, индикатори кои се зависна големина на целокупниот систем за УКО.
Ваква ефикасност нуди овај ЛМУКО ако се гледа како една целина.
Оваа споредба на ЛМУКО со повеќе модели може да не донесе до еден
заклучок дека само со споредба може да се постигне посакувана состојба која ќе
изврши елиминација на се што е непотребно и комлицирано за толкување.
Искуствата секогаш се значаен елемент. Искуствата од други модели и решенија
се користат за подобрена функција на ЛМУКО како уникатна целина и за
носење на стратегии за идно УКО.
За оправданост на одредена реализација треба секогаш да се огледаме на
одеден ефект (било поединечен било за група на луѓе). Многу реализации мора
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да се разгледуваат со поширока гледна точка (тоа надобро е претставено во
глава три од ова истражување каде се претставени логистичките аспекти но и
опкружувањата кои се претставени и на сликовит начин за логистичките
концепти). Ваквите анализи најдобро се оценуваат со реални оценки за
реализација на посакувани ефекти, конкретно во ова истражување претставено
преку логистичка оценка. COST – BENEFIT анализата е метод кој е економски
со кој се прави вреднување на сите предности и недостатоци. Оваа анализа
најчесто се корисри за анализирање на сите трошоци COST и на сите користи
BENEFIT. Оваа анализа не се користи за одредени немерливи ефекти.
Оваа метода конкретно претставува алатка со која се овозможува избор
на различни видови одлуки, прави избор на различни корисни одлуки за
одредени ресурси кои одат во насока на конкретни еколошки и економски
користи. Анализата на трошоците ги опфаќа сите можни трошоци кои го следат
УКО. Тоа овозможува примена на јавни користи за секоја општина и за цела
држава, за тоа интерес имаат сите граѓани. COST – BENEFIT е аналитички
пристап за решавање на проблеми каде мора да се изврши посакуван избор. Тоа
конкретно го има во ова истражувањесо јасно дефиниран избор на посакувано
сценарио или алтернатива како можност. На крај јасно треба да се потенцира
дека COST – BENEFIT прави анализа на краток, среден и долг рок на прогноза
со потенцирање на секој ефект и секоја ефикасност низ призмата на пари или
економија за посакувана состојба.
Научно гледано оваа анализа ја има во низа на трудови но како
најзначајни за ова истражување беа публикациите кои се користат на
универзитетот 59. Воедно се применија и генералните препораки за оваа анализа,
се дефинираа опциите, кои се позитивностите и негативните страни, кои се
ризиците, која е сензитивноста и која е лимитираната состојба на оваа анализа
од публикацијата 60. Користени беа одредени трудови кои прават јасна
динстикција на оваа анализа како издвоен момент за разгледување 61, како и низа
на интернет адреси кои ја имаат за цел оваа анализа 62, и 63. Ова вака дефинирано
за оваа анализа се примени и при моделирањето и програмирањето на ЛМУКО
кои претставуваат основа над која ќе се одлучува во идната ЛСУКО.
6.2.6.

Споредба на логистичката стратегија – ЛСУКО со постојните стратегии

Оваа ЛСУКО ќе се споредува со секоја стратегија за УКО. Доколку
природата е еколошка тоа може да биде во одредени рамки на закон. Доколку се
разгледуваат технолошките или техничките моменти се оди на конкретни
реашенија со посакувана понуда. Па дури потоа се прави споредба. Доколку се
сообраќајно транспортни и економски се разгледува инфраструктурата и
трошокот како елементи за постигнување на посакувана состојба.
Процесот на стратегиско планирање претставува системско организиран
начин за анализирање, планирање, следење и проценка на: надлежност и
59

R. Layord., S. Glaister „Cost – Benefit Analysis”, Cambridge Universiti Press, Martch, 2012
Theasury Boards of Canada Secretariat Ottawa „ Benefit - Cost Analysis Guide”, Ottawa, Martch, 2012
61
S. R. Cellini, J.E. Kee., „Cost – Effectiveness and Cost Bennefit Analysis”, Handbook of Practical Program
Evaluation, 2010
62
http://www.eprints.lse.ac.uk
63
http://www.osha.gov/SLTC/etols/safettyhealth/mod_estimating_cost.html
60
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функции, предности и недостатоци, работно окружување, визија, програми и
проекти, резултати. Најдобра анализа за споредна на ЛСУКО нуди PEST
(Political, Economic, Social and Technological) анализа - корисна поради четири
главни причини:
• Таа ви помага да забележите економски добивки или лични
можности, и таа ви дава напредни предупредувања на значајни
закани.
• Ја открива насоката на промена во вашата економска средина. Ова
помага да го обликувате она што го правите, така што ќе работите со
промените, наместо против нив.
• Таа ви помага да избегнете проекти, кои највероватно се осудени да
пропаднат, од причини надвор од вашата контрола.
• Таа може да ви помогне да се ослободите од несвесни претпоставки,
кога ќе влезете во нова земја, регион или пазар, бидејќи таа ви
помага да развиете еден објективен поглед на оваа нова средина.
PEST анализата е често поврзана со SWOT анализата, но овие анализи
имаат различни области во својот фокус на дејствување. PEST анализата ги
гледа сите фактори од страна на "големата слика", кои би можеле да влијаат на
решението од пазарот, или потенцијален нов бизнис. SWOT анализата ги
испитува овие фактори на ниво на економија, ниво на производна линија или
ниво на производ. Овие алатки се надополнуваат еден со друг и често се
користат заедно. Тоа дополнително во наредната седма глава каде тежината е
поставена на SWOT анализата и на анализирањето на УКО пред и потоа со
економска логика за реализација.
Споредбата на ЛСУКО може да биде со сите посакувани стратегии.
Независно од природата на УКО може да се прават еколошки, сообраќајни,
економски или било какви споредби со одредена стратегија. Научниот пристап
на споредба е дел од низата на трудови кои се дел од втората, третата и
четвртата глава надополнети со законски правила и прописи. Петтата глава
прави директни сообраќајно транспортни споредби на ЛСУКО преку
наведените логистички приоди трасирање – зонирање, зонирање – трасирање,
CLARK – WRIGHT ови алгоритми, P – медијана. Додека за шестата и седмата
глава има логистички споредби. Може да се видат сите овие трудови кои се
дефинирани во користената литература каде стратегијата е потенциран елемент
на истражување.
6.3.

СОВРЕМЕНИ РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ НА НИВО НА ЕВРОПСКА УНИЈА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД (СПОРЕДБА)

Во РМ во 2012 година биле собрани 555.760 тони КО, што е за 1,02 отсто
повеќе од 2011 година. Најмногу КО е собран во скопскиот регион – 144.593
тони. Од вкупното количество собран КО, 441.223 тони или 79% се од
домаќинствата, а останатите 21% од правни и физички лица (комерцијален
отпад). Вкупното количество на создаден КО во РМ во 2012 година изнесувал
786.909 тони. Секој жител на РМ во 2012 просечно создал по 382 килограми КО,
што е за 7% повеќе од 2011 година. Целокупното количество на собран КО се
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отстранува на депонија и не се спроведуваат други операции за постапување со
КО.
Комуналните претпријатија мора да исполнат минимум критериуми –
вода, електрична енергија, оградување, видеонадзор, евиденција на отпадот,
физичко обезбедување. Лиценцираните депонии каде што завршуваат сите
наталожени пластови шут и ѓубре, задолжително ќе мора да исполнат одредени
минимални критериуми за заштита на здравјето на граѓаните.
Земјите во ЕУ до 2020 ќе рециклираат 50% од отпадот. Според
Евростат, додека кај земјите – членки на Европската унија се рециклира или
компостира над 40% од отпадот, во РМ 100% од КО се носи на депонии,
односно воопшто не се рециклира. Со оглед на тоа што со директивата за
отпадот во ЕУ од 2008 година се предвидува во Унијата до 2020 година да се
рециклира најмалку 50% од отпадот во домаќинствата и Европа да стане
општество коешто рециклира, РМ мора многу да работи пред влезот во ЕУ за да
ги достигне овие стандарди. Според податоците на Евростат, во РМ се
генерираат 357 килограми различен КО по жител, кој оди во депонија. Во
Србија се генерираат 361 килограм КО од кои 281 килограм оди на отпад.
Хрватска генерира 373 килограми отпад по жител, третирани се 371 килограм
од кои 92% на депонии, 8% се рециклираат, а 1% се компостираат.
Според МЖСПП и во РМ свеста за селекција кај граѓаните
постојано се зголемува, а причина за тоа е едукацијата на населението и
реализација на активности и кампањи за селектирање и рециклирање на КО. За
целосна имплементација на Законот за УКО потребно е опрема за селекција,
бидејќи во поголем дел од земјава граѓаните нема каде да го селектираат КО.
Дивите депони реален проблем во РМ како и построга контрола на
депониите во РМ. Но постигнувањето на стратешките цели е засновано на
постапно спроведување на општата шема за УКО, со која се дефинира
концептот на техничката и технолошката рамка за УКО, приспособена кон
карактеристиките на државата конкретно РМ во однос на економскиот развој,
животниот стандард и аспектите на животната средина. Динамиката на
спроведувањето на техничките и на технолошките мерки односно
воспоставувањето на мрежа на капацитети за собирање, третман и депонирање,
се одредува особено со динамиката на инвестициите во капацитети за УКО, со
мерките за стимулирање на инвестициите и со мерките за покривање на
трошоците за работата на целокупниот сектор за УКО.
Потребните инвестиции треба да бидат усогласени со економскиот
развој на земјата и со животниот стандард на населението, од една страна и
со трошоците на неповолните сценарија и долгорочните последици за
животната средина и за економијата, од друга, доколку концептот за УКО
се реализира премногу бавно и ако не се решат основните проблеми во
доменот на УКО. Успешното спроведување и функционирање на концептот за
УКО, кој во голема мера зависи од обезбедувањето на целосна политичка
согласност и поволни услови за спроведување на меѓусебно поврзаните клучни
мерки, имено законска регулатива за УКО, институционални и организациски
мерки, поддржани со зајакнување на човечките ресурси, економски мерки,
мерки за заштита на природното и културното наследство, мерки за
заинтересираните субјекти и за развивање на свест кај јавноста во врска со
проблемите со КО и поттикнување на истражувачки и развојни активности.
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Потребниот развој во ЕУ на ова поле 64 и целосното спроведување на сите
неопходни мерки не можат да се очекуваат во краток временски период;
реализацијата на одржлив систем за УКО ќе биде постапен процес, кој, сепак,
вклучува реализација на одредени непосредни и внимателно избрани законски,
институционални и организациски особено економски мерки, со цел да се
достигне потребниот напредок, посебно во оние области каде што
спроведувањето наложува фундаментални промени во различните меѓусебно
поврзани социјални и економски активности. Законската регулатива за УКО е
многу комплексна, новата законска рамка, усогласена со прописите на ЕУ,
претставува основен предуслов за развој на целокупниот систем за УКО. Таа се
состои од примарна законска регулатива за УКО, со врски со хоризонталното
законодавство коешто регулира прашања од областа општите управни постапки,
економијата и финансирање, локална самоуправа, јавни претпријатија и за
концесиите. Примарната законска регулатива за УКО мора да се дополни со
секундарната законска регулатива (подзаконски акти, уредби, правилници,
методологии, насоки, стандарди,…), која е задолжителна за целосно
воспоставување на правниот поредок за целокупната област на УКО. Тоа би
било следно и би се одвивало како современа развојна програма на ниво на
комунален оператор и тоа на основно, регионално и национално ниво. Тоа во
земјите од ЕУ е претставено преки нa одредени развојни програми преточени во
студија 65, потреба од одредена економска испорака исто така преточена во
студија на исплатливост 66, реална студија конкретно валоризирана 67. Тоа
реално би се одвивало преку:
– институционалните и организациските мерки во врска со УКО на
основно, регионално и национално ниво и тоа главно се состојат од
воспоставување на организациски структури со назначени одговорни лица на
национално ниво, главно во министерствата задолжени за УКО, на локално
ниво, т.е. на меѓуопштинско и општинско ниво организации кои работат во
дејноста УКО. Задачите и надлежностите во доменот на УКО мора да бидат
јасно поделени меѓу инволвираните субјекти на национално ниво, а нивните
човечки и оперативни капацитети да се зајакнат за да ги реализираат своите
задачи.. Институционалната организација на сите нивоа ќе ги опфаќа и ќе ги
синхронизира сите мерки и активности, од заокружувањето и спроведувањето
на законската регулатива, преку оперативните задачи, дополнителните посебни
задачи се состојат воподготвување на услови за функционирање на конкурентен
пазар за извршување на услугите на УКО и услови за институционалната
поставеност и примена на финансиските и економски инструменти.
– економскитете мерки мора да ги опфатат сите економски важни активности:
потрошувачката, преработката, производството и експлоатацијата на
природните ресурси, имајќи ги предвид ограничувањата при експлоатацијата на
природните ресурси. Главната цел на економските и финансиските мерки е да се
64
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промени однесувањето насите инволвирани субјекти во општеството во врска
со управувањето со тековите на КО и со развивањето на одржлив систем за
УКО во земјата прекусоздавање на поволни институционални и организациски
услови.
– свеста на јавноста и на свеста на сите инволвирани субјекти во врска со
УКО е една од неизбежните алатки во воспоставувањето и во функционирањето
на успешниот систем за УКО. КО претставува комплексно прашање кое, во
современите општества ги надминува техничките, економските и законските
аспекти. Имено, проблемите произлегуваат од основните односи меѓу човекот,
општеството и природата. УКО допира цела серија на субјекти – инволвирани
на сите нивоа на општеството и една од основните задачи на стратегијата за
УКО е да се постигне темелна промена во разбирањето на проблематиката на
КО во целост.
– локалното знаење во земјата, образовните, научните и истражувачките
активности претставуваат основа за развивање на сопствени технологии и
технологии. Современите развојни програми како партнерска логистика е
регулирано со закони. Законодавството на ЕУ за УКО во националната законска
рамка е една од главните и приоритетни задачи во воспоставувањето на
функционален систем за УКО, конкретно за во РМ, Целосната примена на
Рамковната директива за отпад и на Директивата за опасен отпад ќе се
изврши во Законот за УКО, во краткорочниот период како прв приоритет,
Сепак, во примарното законодавство треба на најдобар начин да се вградат
дефинициите, основните принципи, планирањето, општите обврски како што се
дозволите и распределбата на надлежностите. Законот за УКО мора да утврди и
механизми за одразување на полните трошоци за штетите во животната
средина, воведување механизми за поттикнување на економски инструменти
претпочитани пред законските механизми, како што се мерката за поврат на
трошоците, усвојувањето на финансиски механизми со кои се овозможува
примена на одговорност за штета во животната средина. Законската регулатива
ќе се изготвува според Националната програма за усогласување со законската
регулатива за регулирање на УКО. Донесената законска регулатива за
депонирање на отпад мора да ги утврди основните правила и одредби посебно
за класите на депонии, во врска со локациите на депониите. Националното
законодавство мора да предвиди и одредби и правила за управувањето со
неконтролираните депонии. Треба да се посвети внимание на потребата за
обезбедување на соодветна и цврста законска рамка, којашто ќе дозволува
измени на законската регулатива, со цел да се обезбеди полесно спроведување
на барањата и обврските пропишани на национално ниво и пренесување на
обврските на општините и на другите инволвирани субјекти и следење на
придржувањето кон таквите обврски после тоа.
Како резултат на флексибилноста на прописите, се предлага деталните
постапки, правила, како и одредени обврски содржани во анексите на
транспонираните директиви, да се пропишат преку подзаконски акти (уредби,
правилници, насоки), секогаш кога е тоа можно. Новите прописи за УКО,
усогласени со acquis communautaire, ќе ги промовираат превентивните мерки за
намалување на количествата создаден КО и да се намали потенцијалот на
опасност на КО од производството и да пропишат високи стандарди за заштита
на ЖС. Сепак, спроведувањето на законските обврски утврдени во прописите за
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УКО и во сродните прописи на национално и на локално ниво ќе бара
неизбежни клучни измени на соодветната примарна законска регулатива, со цел
да се одреди приоритет за заштита на јавниот интерес, пред
поединечниот корисник.
Од ова производ е конкретен модел наречен Kassel модел од авторот
68
Köhler . Унификацијата како појава за развој 69. Од ова и споредбено со ЕУ
треба да има конкретен производ. Тоа исто така е дел и од предавањата кои се
авторизирани од авторот 70. Овие современи развојни програми логистиката ги
има во својот домен на гледање. Тоа ЛМУКО го нуди како стратегиски поглед и
премин кон посакувано подобрено сценарио со запазување на низа на законски
правила и прописи.
Тоа како комплетно моделирано дело ЛМУКО е дел од прилогот на
оваа глава шест, како и неговиот дополнителен прилог од истата глава.
6.4.

СОВРЕМЕНИ ЛОГИСТИЧКИ СТРАТЕГИИ НА КОМУНАЛНИОТ ОПЕРАТОР ОСНОВНО, РЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО НИВО НА ПОВРЗАНОСТ СО
ЕВРОПСКАТА ЛОГИСТИЧКА СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД (ПАРТНЕРСКА ЛОГИСТИЧКА СТРАТЕГИЈА)

Институционални и организациски мерки и улоги на главните
инволвирани субјекти за спроведување на стратегијата за УКО на основно,
регионално и национално ниво се оглеа преку парнерска ЛСУКО која мора да се
практикува преку:
зајакнување на институциите на национално ниво при што ќе бидат
потребни значителни институционални реорганизации, дополнителни човечки
ресурси и нивно зајакнување за да се спроведе Националната стратегија за УКО,
првенствено
за
спроведување
на
законските,
институционалните,
организациските и економските/финансиските мерки и проектите за развивање
на јавната свест, коишто се потребни, од една страна, за да се развие надзорот и
спроведувањето на системите на управување и на инфраструктурата за УКО на
национално и на локално ниво.
Подготвувањето и усвојувањето на политичките документи, законската
регулатива за УКО и изработката на планови и програми се главна обврска на
МЖСПП, но со силна соработка со меѓуминистерски надзорен комитет, на
високо ниво. институција за управување со отпад на национално ниво
Одделението за УКО во состав на Управата за животна средина при МЖСПП ќе
стане водечкиот орган за заштита на животната средина надлежен за УКО во
името на МЖСПП и ќе се надгради организациски со цел успешно да го
воспостави системот за УКО во РМ, и со воспоставување тесна соработка и
комуникација со Одделението за отпад и Државниот инспекторат за животна
средина.
зајакнување на институциите на локално ниво На локално ниво, Законот за
УКО ќе делегира широк опсег на надлежности налокално ниво; локалните и
регионалните власти ќе мора да го развијат својот капацитет за да можат да се
68
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справат со овие прашања. Регионалните системи за УКО ќе претставуваат врска
меѓу државните и локалните институции и преземаат најголем дел од нивните
обврски и задачи, како што се планирањето, водењето на инвестициите,
односите со јавноста и организација на други активности поврзани со УКО
коишто првично им припаѓаа на општините, во името на здружените општини и
нивните граѓани, со согласност и учество на МЖСПП.
институции за мониторинг и спроведување Одговорноста за следење на
спроведувањето на стратегијата за УКО и на другите сродни активности ќе биде
во рацете, првенствено, на МЖСПП. МЖСПП ќе мора да развие механизми за
следење и за ревизија на спроведувањето во трите главни области:
спроведување на политиката во практика, развивање на капацитети за третман и
отстранување на КО и оценување на постигнатите (квалитативни) општи цели и
(квантитативни) посебни цели утврдени во плановите за УКО. Посебно
внимание ќе се посвети на изградбата на нови капацитети за УКО (реализирани
инвестиции), на реализацијата на зајакнатата институционална поставеност
(лиценцирани активности на УКО, собирање на податоци/управување со
податоци,
известување),
паралелно
со
активностите
на
мониторинг/спроведување и со мобилизирањето на финансиски средства за
финансирање на системите за УКО од создавачите на отпадот и преку
финансиски/економски инструменти (наменски поврат на трошоци и
финансирање).
Органите на МЖСПП во состав, особено Државниот инспекторатот за
животна
средина,
ќе
биде,
генерално,
надлежен
за
мониторинг/надзор/спроведување на обврските во активностите на
капацитетите за третман/отстранување на КО. Државниот инспекторатот за
животната средина да биде централизиран на државно ниво; но сектори
или служби за инспекција на животната средина да се организираат на
регионално (меѓуопштинско) ниво со цел да се постигне рационализација на
работата и на човечките ресурси на ова поле.
Покрај ова потребно е да се одредат и прецизираат и:
• Задачи, обврски и надлежности на производниот и на деловниот
сектор,
• Улоги, обврски и одговорности на граѓаните,
• Улоги, обврски и одговорности на невладините организации,
образовните и научните институции, и,
• Економски мерки ќе опфаќаат три основни елементи од клучно
значење за идниот развој и за долгорочната одржливост на услугите на
УКО: Тоа се:
– Поврат на трошоците за услугите за управување со отпадот и финансирање на
инвестициите во доменот на отпадот.
– Економски и финансиски инструменти за регулирање на активностите за
намалување/рециклирање на отпадот.
– Зголемување на инвестициите и на ефикасноста на услугата преку
конкуренција и вклучување на приватниот сектор во системот за управување со
отпадот.
• Инструменти за просторно планирање и за заштита на природното и
културното наследство
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Се ова што е наведено за ЛСУКО како насока кон која треба да се движи
за остварување на подобрена состојба е разгледувано и во низа на публикувани
трудови од оваа проблематика. Тоа се трудовите на 71, како и трудот 72. Додека за
партнерската логистичка стратегија и за примена на сите нејзини елементи тоа е
најдобро елеборирано во 73 која е најблиску до замислата на функционалност на
новата ЛСУКО.
6.5.

ПОВРЗАНОСТ И ВРЕДНУВАЊЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ МОДЕЛ - ЛМУКО СО
ЛОГИСТИЧКАТА СТРАТЕГИЈА - ЛСУКО

Поврзаноста на ЛМУКО и ЛСУКО најдобро ќе се одрази преку
логистичката услуга која е многу сложен поим, кој не може едноставно да се
дефинира од повеќе причини. Самиот поим логистика има цела низа на
дефиниции кои различни автори, во различни времиња, бизнис, пазари и
социјални околности се обиделе што подобро да ја објаснат суштината на
логистиката како бизнис филозофија и научна дисциплина. Исто така низ
вековите, од антички мислители до ден денес се врши прецизирање на поимот
услуга. Сите дефиниции се резултат од различни научни пристапи на самите
автори, како и од посебните околности во кој се формулирани. Сите тие зависат
од времето во кое се настанати. Овде кандидатот на докторската дисертација
нема амбиција да даде универзална дефиниција за логистичка услуга, туку во
прв план е да се согледаат сите релевантни компоненти на логистичката услуга
од различни гледишта. Секоја услуга, па и логистичката може (мора) да подели
на корисник и давател на услугата. Тоа е уникатен поим за одредување на
посакувана услуга за секоја логистичка стратегија, а исто и за стреатегија за
УКО односно ЛСУКО.
Корисниците, логистичката услуга воглавно ја поврзуваат за припрема и
испорака на материјални и нематеријални производи на одредено место, во
одредено време и одредени околности. Поради тоа можеме да издвоиме две
типични ситуации.
• Првата ситуација е кога корисникот производот и логистичката услуга
ја гледа како единствена понуда (производ + логистичка услуга =
интегрална вредност за корисникот). При донесувањето одлука за
купување на производи, корисникот заедно (неодвоено) го вреднува
производот и логистичката услуга поврзана со испораката на тој
производ. Значи, конечната одлуга се добива врз основа на
карактеристиките на материјалниот (услужниот) и логистичкиот
производ.
• Друга ситуација е кога корисникот логистичка услуга ја гледа како
услужен производ на логистичкиот систем, одвоено од другиот
материјален или услужен производ. Одлуката за купување и користење
на услугата се носи според основниот карактер на логистичката понуда.
71
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Првиот случај е карактеристичен при купување на материјални
производи, додека другиот често се сретнува во фазата на продавање и
пласман на тие производи.
Меѓутоа, и во првиот и вториот случај се работи за логистички сервис
поврзан за опслужување на купувачите (корисниците на услуга на УКО) и
крајните потрошувачи (секој поединец кој користи услуги на УКО). Од тие
причини, во логистичката, а особено во маркетинг литературата и теоријата,
како синоним за логистичка услуга се појавуваат поимите:
• сервис на клиенти,
• потрошувачки сервис,
• купувачки сервис, кориснички сервис (анг. customer service).
За логистичките системи (логистички даватели на услуги) логистичката
услуга претставува производи средство за стекнување добивка и профит на
пазарот. Профит од логистичките услуги може да се оствари само со
исполнување и задоволување на барањата на корисниците т.е. ако се обезбеди
ефикасен проток на производи од местото на понуда (испраќач, добавувач) до
местото на употреба (примач, потрошувач).
Логистичките услуги се директно поврзани со реализација и
трансформација на стоковите, транспортните и информационите текови 74. Може
да се рече дека логистичката услуга претставува производ од различни
логистички ситеми насочени кон превозот и испорака на материјални
производи, спрема концептот „7П“:
• Права (ПОСАКУВАНА) стока;
• Право (ВИСТИНСКО) место;
• Право ( ВИСТИНСКО) време;
• Права (ПОСАКУВАНА) количина;
• Права (РЕАЛНА) состојба;
• Право (ФЛЕКСИБИЛНО) паковање; И,
• Прифатливи (РЕАЛНИ) трошоци – цена.
Во суштина се работи за комплетна логистичка услуга ( по системот „од
врата до врата“, „door to door“, „full service packet“). Ова го практикува скоро
секое претпријатие кое врши логистичка услуга УКО модифицирана на своите
услуги.
Комплетна логистичка услуга е најважен дел од било кој логистички
систем и сите процеси и активности во логистичкиот ланец мора да бидат така
проектирани да реално ја поддржат потребната структура и ниво на
логистичката услуга. Така на пример, Gourdin (2001) услугата за потрошувачи ја
вбројува како една од петте компоненти на логистичкиот ситем ( услуга за
потрошувачи, резерви, транспорт, складирање, упавување со материјалите,
информационен систем). Lambert и Stocs (1993) логистичката услуга и услугата
за потрошувачи ја гледа како производ на логистичкиот систем и како мерка за
ефикасност на логистиката во креирањето на временски и просторни димензии
на производот. Овие автори нагласуваат дека политиката на услуга за
потрошувачи не се креира само на тековните корисници, туку тоа е процес кој
има задача да привлечи и задржи што е можно повеќе купувачи. Нивото на
74
K. Lay, T.C.E.Cheng, „Suplly Chain Performance in Transport Logistics: An Assessment by Service Providers”,
CD Verzion
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логистичката услуга е во директна врска со пазарното учество, вкупните
логистички трошоци и на крајот, со профитабилноста на претпријатието.
Freemantle (2003) нивото на логистичката услуга и услугата за потрошувачи ги
анализира како финален тест на логистичка и маркетинг димензија на
претпријатието. Овај автор неведува дека може се да биде најдобро направено
кога е во прашање производството, формирање цена, маркетинг и продавање на
производот, но ако квалитетот на логистичката услуга не е на задоволувачко
ниво, постои ризик за губење на работата и пазарната позиција.
Се смета дека (конкуренцијата налага) за привлекување на клиенти и
корисници од голема важност е промотивниот микс во склоп на маркетинг
инструментот, а за задржување на корисниците водечка улога има услугата за
потрошувачите. Голем број автори нагласуваат дека логистичката услуга
претставува едно големо маркетинг оружје кое е поврзано со испорака на
производи и услуги за потрошувачите (анг. customer servicing). Така на пример,
Chistopher (1997) наведува дека маркетинг менаџерите во производните и
тргувачки претпријатија најповеќе внимание посветуваат на четвртото „П“ од
маркетинг миксот, а кое е поврзано со пласманот и испораката на стоката.
Brookes (1988) услуга на потрошувачите ја прдводат според петто „п“ во
маркетинг миксот. Gourdin (2001) наведува дека логистичката услуга е облик на
логистички интерфејс со маркетинг и како таква претставува израз во одреден
логистички систем. Lalonde и Zinscer (1976) уште во седумдесеттите години од
претходниот век укажуваат на големо значење на логистичката услуга, каде
доминираат три точки. Во првата точка логистичката услуга е поврзана со
испорака на производи и услуги на корисниците. Во втората точка логистичката
услуга се третира како мерка за извршување на одредена задача (како што е
благовремена и сигурна испорака на стока). Третата точка се однесува на
квалитетот на логистичката услуга како потполно деловна филозофија на
претпријатието, која многу повеќе значи од самите активности и извршувања.
Овие автори услугата на корисниците ја дефинираат како „процес во просторот
и времето кој се извршува помеѓу купувачите, продавачите и логистичкиот
систем“. Berman и Evans (1995), водечки автори во доменот на тргувачки
манаџмент, издвојуваат дека услугата за корисниците содржи сет на
препознатливи, но и нематеријални активности кој ги превземаат продавачите.
Наведените автори истакнуваат дека на денешниот високо конкурентен пазар на
финални производи логистичката услуга може да обезбеди високо пазарно
учество. Соодветната логистичка услуга може да ги задржи постојаните и
придобие нови потрошувачи. Задоволувањето на барањата на потрошувачите
може да се постигне преку квалитетни материјални производи и квалитетна
логистичка услуга. Kotler (2001) логистичката услуга и услугата за
потрошувачите ги позиционира во склоп на концептот на синџирот на вредност,
кој се наведува во Портеров модел на синџир на вредности и во кој
логистичката услуга зазема битно место во создавање и зголемување на
испорачаните вредности на потрошувачот. Сличен пристап користи и Gourdin
кој потенцира и укажува дека две од пет основни активности во синџирот на
вредности се логистички услуги. Taylor (1997) кажува дека конкурентско
значење за квалитетот на логистичката услуга е примарен цел на логистичкиот
менаџмент, но и клучен елемент на современите маркетинг стратегии. Овај
автор укажува дека успешноста на целиот логистички систем може да се мери
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според ефикасното управување со услугата за корисниците. Ова во трудот е дел
од УКО 75, како и одржливоста 76.
Затоа може слободно да се констатира дека вреднувањето на
логистичкиот модел и логистичката стратегија е во тесна врска со логистичките
услуги. Ова како вредност на ЛМУКО и ЛСУКО се спроведува со цел да се
утврди правилната функционалност на моделот како модел но и на стратегијата
како стратегија. Тестирањето на моделот и стартегијата го спроведува мал тим
составен од авторот на кодот и тестатор кој го проверува работењето на
ЛМУКО. Верификацијата како вредност се извршува во слeдниве чекори
(изработени од страна на кандидатот на докторската дисертација):
• Се пресметува ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА на база на ВЛЕЗНИ
ПАРАМЕТРИ,
• Се пресметуваат ЛОГИСТИЧКИ ВЛИЈАНИЈА на база на РЕАЛНИ
ВЛЕЗНИ
ПОКАЗАТЕЛИ,
и
на
крај
со
помош
на
повеќекритериумска анализа се носи одлука со, и на крај,
• ИЗБОР НА ЕДНО СЦЕНАРИО како опција од ЛМУКО.
За да биде вредноста секогаш во реални рамки се прави тестирање на
валидацијата на системот. Тоа се прави надвор од оперативната околина со што
треба да се провери дали системот работи со бараната доверливост, ги исполнува
посакуваните барања за лесен субјективен пристап до информациите како и до
клиентската функционалност. По ваквото тестирање се заклучува дека не постојат
грешки или пропусти. Вака ЛМУКО претставува реален влез во нова ЛСУКО што е
посочено уште на самиот почеток на ова истражување.

S. Nikolic, D. Lazic, „Zelena logistika”, Festival kvaliteta 2006, І Nacionalna konferencija o kvalitetu zivota,
Kraguevac, R. Srbija, 2006
76
B. C. Richardson, „Sustainable Transport: Analisis frameworks”, Journal of transport geographi, 13 (2005) pp
39-49
75
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Научен пристап и резиме за глава шест:
„Happiness only sometimes helps, work always”
Friedrich Rikert
„Среќата само понекогаш помага, а работата секогаш”
Friedrich Rikert

Научниот пристап за глава шест се темели на низа публикации, трудови,
законски прописи, и интернет адреди како и официјални податоци од ДЗСРМ.
Споредбено тука постои можност да се направат голем број на компаративни
анализи. Логистиката како наука е присутна секаде во секој наслов.
Пристапот на разгледување на работите во оваа глава шест се темели на
јасно и прецизно дефинирање на методологијата за оформување на нов
ЛМУКО. Главни публикации кои се применуваа за алгоритамски изглед на оваа
глава шест беа менаџмент приодот за логистика 77, стратегиски погледи на
логистичките модели и стратегии 78, реален модел од логистичка природа 79, со
одредено канализирано решение со логистички принцип 80, и се ова со крајната
цел квалитетна и целосно поткрепена одлука 81.
За ЛМУКО и методологијата поткрепени со примена на
повеќекритериумската
анализа,
повеќекритериумското
влијание
за
постигнување на повеќекритериумска оправдана одлука преку публикациите за
управување 82, фазниот пристап 83, моделирањето 84, но и контролата на
посакуваните перформанси 85.
За ЛСУКО и методологијата поткрепени со потврда на параметрите за
ефикасност, изнаоѓање на начин за мерење на перформансите кои треба да
извршат согледување на сегашната но и за подобрување на состојбата со УКО.
Тоа изразено реално во ова истражување но поткрепено преку анализа за
споредби бел од публикациите за логистички стратегии 86, трудовите за
логистички стратегии потенцирани во оваа глава шест но и во претходните
глави. Ова вака споредбено ќе овозможи примена на низа на логистички мерки
кои научно би оделе во насока на подобрено УКО.
Д. Васиљевић., Б. Јовановић., Менаџмент логистике и ланаца снабдевања, Универзитет у Београду,
Факултет Организационих наука, Београд, 2008
78
V. Milićević., „Strategisko i poslovno planiranje <Menađment pristup> ”, deveto izdanje, Univerzitet u
Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2011
79
S. Zečević., „Model optimizacije logističkih lanaca u uslovima funkcionisanja robno transportnih centara”,
Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 1995, Beograd, 1995
80
S. Lazić., „Prilog optimalnom oblikovanju distibucionih kanala na logističkim principima”, Doktorska
disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2006, Novi Sad, 2006
81
M. Б. Видовић., „Moгућности побољшaња перформанси логистичких система оптимизацијом
оперативног планирања неких класа претоварних процеса”, Саобраћајни факултет, Универзитета у
Београду, докторска дисертација, Београд, 1997
82
M.J.Kilibarda., S.M.Zečević., „Upravljanje kvalitetom u logistici”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet,
Beograd, 2008
83
D. Đorđević., M. Vasiljević., „ Upravljanje kvalitetom u saobraćaju”, Univerzitet u istočnom Sarajevu,
Saobračajni fakultet, Doboj, Doboj, 2009
84
M. Čičak., „Modeliranje u železničkom saobraćaju”, Univerzitet u Beogaradu, Saobračajni fakultet, Beograd,
Beograd, 2003
85
G.M. Radivojević., M.D. Miljuš, M.B.Vidović., „Logistički kontroling i performanse”, Univerzitet u Beogradu,
Saobraćajni fakultet, Beograd, 2007
86
H. Min.,G. Zhou, „Supply chain modeling: Past, Present and Future”, Hong Kong, PR China, 2002
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Партнерската логистичка стратегија, современите развојни програми но
и операторите кои во иднина би имале бенифит од овај ЛМУКО и примената на
новата ЛСУКО е исто така потенцирана во публикациите и итрудовите дел од
оваа глава. Еден од главните трудови е и трудот каде се дава до значај на
партнерската логистичка стратегија 87, на оваа функционалност се оформени и
ЛМУКО и ЛСУКО.
Вредноста на ЛМУКО и ЛСУКО ќе биде изразена како логистичка
услуга која на еден научен и пред се одржлив начин ќе овозможи имлементација
на подобрено сценарио за квалитет на УКО како логистички систем.
Ова е изгледот на оваа глава шест и претставува основ на кој ќе се
моделира овај ЛМУКО со секоја негова уникатност. Таа уникатност е
надополнета со насловите од претходните глави кои нудат примена на
подобрени логистички перформанси за УКО како логистички систем.
Ова во иднина како дело од ова истражување може да биде развојна фаза
на овај ЛМУКО во иднина. Ова е потенцираното во идните насоки за
истражување. Од овај научен пристап треба да понуди идна перспектива од која
корист би имала целокупната логистичка, комунална и сообраќајно транспортна
научна мисла. Истражувањата би биле на секое ниво, а корист би имала секоја
државотворна дефинирана целина по закон и пропис.
Оваа глава шест е обременета со ПРИЛОГ
6.1. ИЗГЛЕД НА
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД –
КОНКРЕТНИ
СЛИКОВИТИ
ПРИКАЗИ,
ОБЈАСНУВАЊА
И
ТОЛКУВАЊА), како и со ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИЛОГ 6.1. ЛИСТА НА
ФОРМУЛАЦИИ ПРИМЕНЕТИ ВО ЛМУКО. Вака обременета оваа глава
шест како реална понуда од се досега елаборирано би ја понудила ФАЗА 3 (три)
преку ИЗЛЕЗНИТЕ ЛОГИСТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ на новиот ЛМУКО кои ќе
бидат дадени шест логистички сценарија на логистичка оценка и влијание:
Сценарио 1: многу мало влијание....................................................................[ 14 ]
Сценарио 2: мало влијание................................................................................[ 15 ]
Сценарио 3: средно влијание.............................................................................[ 16 ]
Сценарио 4: средно големо влијание...............................................................[ 17 ]
Сценарио 5: големо влијание............................................................................[ 18 ]
Сценарио 6: многу големо влијание................................................................[ 19 ]
Изработени [ 14 ] до [ 19 ] и моделирани од кандидатот на докторската
дисертација
Вака објаснети фазите на ЛМУКО ќе бидат претставени со уникатни
толкувања за се што е објаснето преку PDF верзија. Тие толкувања и моменти за
подобра одлука на ЛМУКО се дадени како посебни целини зависно
подреденоста тука и потребата за јасен и функционален изглед за
имлементација на ЛМУКО како програмска апликација (модел) во кратки црти
извадоци од документацијата од која е создаван, моделиран и програмиран
новиот ЛМУКО.

R. Zelenika, D. Pupuvac., D. Rudič, „Špediter u funkciji logističkih operatera”, Izvorni znanstveni rad,
Pomorski zbornik 38, 2000 pp 149-157 Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, 2000
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ГЛАВА VІІ
7. ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ МОДЕЛ И
ЛОГИСТИЧКАТА СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„ In the modern world, it is useless to be a creative, original thinker unless you can also sell what you
create”
David Ogilvy
„ Во модерниот свет, бесполезно е да сте креативен, оригинален, доколку не умеете да ја
продадете својата креација”
David Ogilvy

Барањата на современиот начин на живот од аспект на корисник и од
аспект на понудувач на услуга како и барањата на пазарот за примена на
логистичките услуги континуирано се насочени кон промени во нивото на
квалитет и кон подобрување на реализација на услугите. Примената на овие
подобрувања се области кои се во спрега со логистиката. Најчесто овие
подобрувања се однесуваат на: создавање на услови за селекција на секоја
дејност, зголемена брзина на транспорт, скратено време на реализација,
зголемена точност на реакција, зголемена сигурност при транспорт од
почеток до крај и др., се со примена на постојано минимизирање на
трошоците. Ова се што е напоменато значат подобрени перформанси,
конкретно за ова истражување подобрени логистички перформанси за УКО во
РМ.
Ваквите тенденции и конкретни цели одат кон создавање на можности
за крупни промени во концептите се со една единствена цел квалитет во
реализација на логистичките активности. Основни области на овие промени се
однесуваат од аспект на:
• простор преку лоцирање, концепт, начин на организација, категоризација,
и функција на логистичкиот (центар),
• однесување преку технологија за реализација на основните логистички
процеси (транспорт, претовар и складирање (депонирање)),
• процес со примена на информациони технологии,
• функционалност преку примена на методи и постапки за (стратегиско,
тактичко и оперативно управување со логистичките процеси),
• извршување со помош на методи и постапки за следење, анализа и мерење
на перформансите на логистичките системи,
• контрола со методи и постапки за реализација, И,
• извршување (поврзани со временски и функционални рокови).
Овие промени во областа на логистичките барања наметнале одредени
барања од системски аспект и претставуваат промени од непроценливо
значење. Тие најчесто се искажуваат како збир од вредности кои имаат свои
показатели наречени перформанси во конкретниот случај логистички
перформанси. Логистичките перформанси се претставени преку различни:
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параметри, показатели коефициенти, и измерители, како неизоставни
делови од целокупната логистика, односно посакувана подобрена состојба.
Во логистиката перформансите можат да се разгледуваат како
подсистеми кои имаат свои карактерни особини. За остварување на оваа цел и
идентификација на сите врски и релации потребно е сите логистички
активности да се разгледуваат преку одредени: планирања, следења,
управувања, и контрола на сите состојби како збир на претходно наведените
перформанси.
Поимот перформанси во техниката често се сретнува како поим кој
опишува одредени карактеристики и особини на елементите и системот, на
пример перформанси на објект, перформанси на процес, перформанси на
ефикасност, перформанси на одржливост и слично. Англиски поимот
перформанси означува должност, успех, учинок или особина. Конкретно во
англискиот превод на зборот перформанси може да се констатира можност за
извршување на одредена дејност (ефикасно добро), исполнување на одредени
барања (оптимално колку што е можно подобро), и начин на реакција и
стимуланс (хумано преку одлично управување и контрола). Слично е
значењето и во францускиот јазик. Терминот перформанси се сретнува во
различни области, а во поново време се повеќе и во областа логистика. Денес
се повеќе научни трудово и од областа на логистиката го носат овај поим во
својот наслов, но не само како поим во насловот туку и како дел од
истражувањата кои прават обиди овај поим да биде усовршуван и
надоградуван. Ова е случај во трудовите на (Andersson, Aronsson, и Storhagen,
1989, Crow, Heaver и Henrikson, 1994, Mentzer и Konrad 1991...) каде
логистичките перформанси се разгледуваат како широк спектар на
организациски и функционален карактер. Во поново трудовите на (Addison,
1999, McCormak, Johnson и Walker, 2003, Mejza, Barnard, Corsi и Keane, 2003,
Melnyk, Stewart, Swink, 2004...) исто така се прават сериозни обиди за да се
измерат одредени перформанси и да се овозможат подобрувања на
логистичките перформанси од различен аспект. Денес се оди понатаму со тоа
што во научно публикуваните трудови од светската логистичка литература
како основна логистичка литература 1 перформансите одат на точно лоцирање
на одредени целини, аспекти и подсистеми кои имаат основна задача квалитет
за логисичките системи како целина. Понапред одат публикациите кои во
својот опфат го тангираат логистичкиот квалитет 2, неговото управување во
сообраќајот 3, како и управувањето со логистичките информации 4. Но ова
подобрување има постојан континуитет и следење на перформансите на
глобалната мрежа интернет на одредени страници кои се наоѓаат на тоа место.
Една од таквите мрежи е www.performancedesignlabs.com.
Во сите наведени трудови перформансите се однесуваат односно одат во
прилог на подобрување односно намалување на логистичките трошоци, и во
подобрување на одреден степен логистички наречен сервис степен. Освен ова
логистичките перформанси опфаќаат и други релевантни големини:
производност, транспорт (капацитети на опслуга за транспорт), транспорт
1

D. J. Bloomberg, S. L. May, J. B. Hanna, „Logistika”, Pearson Education Inc., publishing as Prentice Hall,
Prentice Hall, 2002
2
M.J.Kilibarda., S.M.Zečević., „Upravljanje kvalitetom u logistici”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni
fakultet, Beograd, 2008
3
D. Đorđević., M. Vasiljević., „ Upravljanje kvalitetom u saobraćaju”, Univerzitet u istočnom Sarajevu,
Saobračajni fakultet, Doboj, Doboj, 2009
4
Z. C. Božičkovič, „Upravljanje informacijama u logistici”, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobračajni
fakultet - Doboj, Bosna i Hercegovina, Doboj, 2011
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(временско реализирање на транспортот), реализација (временски циклус
на реализација од просторен и функционален аспект) кои се разгледуваат
како збир од работни и организациски карактеристики. Ова е претставено во
научни дела на овај ранг на истражување со потенцирање на можностите кои
се нудат за подобрени перформаси (M. Б. Видовић – 1997) 5, доприносот за УКО
на регионално ниво (D. Savić – 2008) 6 со моделирањето на логистичките
перформанси на квалитет (M. Kilibarda – 2005) 7. Ова заедно со примената на
одредени сегменти од други дела на овај ранг на истражување претставуваа
основа над која се донесуваа и логистичките посакувани перформанси на овај
ЛМУКО кој е производ на ова истражување.
Конкретно подобрување на целокупниот систем на УКО со развој на
нов модел конкретно моделиран со ПАРАМЕТРИ (види глава три),
ПОКАЗАТЕЛИ (види глава два), во рамки на закон (види глава два), со
примена на транспортни приоди за посакуван транспортен квалитет
(види глава пет), методолошки соодветно низ чекори и фази претставен за
реализација на ПОСАКУВАНИ ИЗЛЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ (види глава шест), и
конкретно подобрени логистички перформанси на се што е досега
елабоирирано во идна нова ЛСУКО (види оваа конкретна глава седум).
Кога станува збор за УКО перформансите значат едно повисоко ниво на
функционалност. Во ова истражување тоа повисоко ниво на функционалност е
претставено преку создавање на уникатниот нов ЛМУКО преку кој ќе се носат
најзначајните одлуки и стратегии на нова ЛСУКО кои преку перформансите ќе
бидат претставени во оваа глава седум. Квалитетот е мултидимензионален
феномен кој не е можно да се обезбеди без одредување на неговите главни
карактеристики. Употребливоста на карактеристиките зависи од конкретни
ситуации и целта на истражувањето. Carman (1990) смета дека мора да се биде
внимателен при одредување на релевантните димензии и затоа секоја услужна
дејност мора да дефинира различни и единствени димензии. Ако одредена
димензија е посебно значајна за корисникот, може да биде поделена во неколку
поддимензии – атрибути, и тие посебно треба да бидат оценувани. Посебно
треба да се внимава со димензиите кои се специфични за услугата која се нуди.
Секоја организација или општинска администрација треба со општи димензии
да ги прилагоди своите потреби и специфики на услугите кои ги нуди. Некои
истражувачи имаат дадено груба поделба на димензии на квалитетот, во
зависност од природата на тие димензии. Логистичките перформански како и
измерителите на логистичките перформанси опфаќаат различни параметри и
показатели за успешност на логистичките системи. Заради ова што е наведено
мора јасно и недвосмислено да се идентификуваат сите постапки кои следат во
одредена постапка со прецизно детектирање на секоја фаза, во секој момент и
со својата исполнителност. Ова е дел од оваа глава седум и тоа е претставено
во подолните шест наслови и нивни поднаслови од ова истражување каде јасно
и на недвосмислен начин се прави проценка на логистичките перформанси на
ЛМУКО и ЛСУКО. Научен пристап и поткрепа за оправданост и старт на
креација на ваков модел се публикациите кои се потенцирани во погорниот дел
M. Б. Видовић., „Moгућности побољшaња перформанси логистичких система оптимизацијом
оперативног планирања неких класа претоварних процеса”, Саобраћајни факултет, Универзитета у
Београду, докторска дисертација, Београд, 1997
6
D. Savić, „Doprinos regionalnom planiranju upravljanja čvrstim komunalnim otpadom za regionu Sombor,
Apatin, Kula, Odžaci i Bač ”, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad, 2008
7
M. Kilibarda., „Modeliranje performansi kvaliteta logističke usluge”,Saobraćajni fakultet, Univerzitet u
Beogradu, Doktorska disertacija, Beograd, 2005
5
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на овај наслов. Тоа се однесува и за ЛМУКО како модел кој сака да понуди
излез на подобрени сценарија на функционално подобрена состојба на УКО.
7.1.

ПРИМЕНЛИВОСТ, ВАЛИДАЦИЈА И ВЕРИФИКАЦИЈА НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ НА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

Логистичките аспекти (технолошки, технички, сообраќајно –
транспортни, економски и еколошки), логистичките концепти (просторен,
временски и функционален), логистичките задачи, функции и нивоа (на
оперативно (селекција, собирање, транспорт и депонирање), на
диференцирачко (мрежи, системи и стратегии), и диспозитивно ниво
(менаџмент, згрижување и системско водење)) како и логистичките пристапи
(специјализација, концентрација, децентрализација, кооперација и интеграција)
како влезни параметри на ЛМУКО секогаш одат во функција на негова
примена, валидност и верификација. Дефинирани преку јасна и недвосмислена
логистичка оценка наведените параметри на ЛМУКО ќе бидат првата негова
фаза која треба да направи оправдана негова ПРИМЕНА. Тоа надополнето со
населените места, населението, КО, површината, густината, домаќинствата и
становите како влезни показатели на ЛМУКО дополнително и реално одат во
функција на негова примена, валидност и верификација. Ова дефинирано преку
јасно и недвосмислено логистичко влијание на наведените показатели на
ЛМУКО ќе бидат втора негова фаза која треба да направи оправдана негова
ВАЛИДАЦИЈА. Примената и валидацијата мора да добијат и своја
ВЕРИФИКАЦИЈА. Конкретно верификацијата на ЛМУКО ќе биде
дефинирана преку излезните елементи на ЛМУКО и тоа како избор од шест
можни сценарија кои имаат по пет алтернативи кои се состав од десет
можности како логистички опции кои му стојат на располагање на ЛМУКО.
Примената, валидацијата и верификацијата на ЛМУКО во ова
истражување е претставена за РМ како државотворна целина од осум плански
региони во кои егзистираат 80 (осумдесет) општински центри. Сообраќајно
транспортниот момент на ова истражување е дел од глава пет каде се
дефинирани четири логистички приоди кои претходно се дефинирани со
класична и функционална можност но и примена на хеуристиката како поглед
за менаџирање на УКО како логистички систем на низа на активности и
постапки. Се ова со примена на показателите, параметрите и излезите
дефинирани преку логистички оценки, влијанија и реални сценарија вклопени
во новиот ЛМУКО.
Придобивка претставува добивка од одредена состојба за иднина
гледана од денес. Конкретно придобивка од едно истражување за
постигнување на замислена цел или подобрување на таа состојба преку
воведување на нов ЛМУКО во РМ на ниво на региони како добивка за сите
граѓани. Додека процена преставува мислење или суд за нешто што треба
да се направи или нешто веќе направено. Конкретно процена претставува
оценка за новиот ЛМУКО на регионално ниво, со посебен осврт, мислење и
суд за РМ. Валидацијата претставува решение на одредена состојба, односно
реалност на УКО. Додека верификација е реална можност за, одржлива и нова
состојба, односно можноста вистинска примена на ЛМУКО на регионално
ниво, со посебен осврт за РМ.
Имајќи ги претходно наведените дефиниции за ЛМУКО како
применлива придобивка, валидација и верификација на реална основа овај
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наслов би се претставувал една ретроспектива на се што е направено за да се
дојде до конкретната и посакувана реална состоба за примена на ЛМУКО. Тоа
би се претставило преку една јасна констатација на се што се правело како
логистика за ЛМУКО да биде реалност. Само така секоја логистичка постапка
со која секоја логистичка акција на одреден логистички систем добива
соодветно логистичко толкување, кое со крајна логистичка констатација може
да биде основа да се донесуваат позитиви или негативни логистички
перформанси и карактеристики на одредени системи и модели. Секоја
констатација мора да тежнее кон реалност. Тоа во ова истражување е
потврдено со фактот што станува збор за реална државотворна целина РМ.
Додека констатацијата за ЛМУКО е на база на уникатни констатации кои се
производ од новосоздаденото логистичко решение изразено како логистички
модел. Од ова ќе произлегуваат и уникатни констатации кои се во функција на
подобрена ЛСУКО со претходна темелна анализа, суд и одлука на дејствување,
како посебен наслов од оваа глава седум.
Тие констатации за ЛМУКО би биле претставени во четири уникатни
фази кои мора да направат јасна и недвосмислена придобивка, верификација и
валидација на ЛМУКО. Тие фази се дел од подолниот текст, (и се изработени
од страна на кандидатот на оваа докторска дисертација) претставени
табеларно заради потенцирана и поголема прегледност, и тоа:
ФАЗА1: ОСНОВА ЗА СТАРТ:
Со воведување во проблематиката се констатира дека основа за старт на
ова истражување негов почеток, подготовка се во функција на настанување на
нов ЛМУКО, и нова ЛСУКО. Просторот на кој ќе се изведува ова истражување
ќе биде РМ, времето ќе биде сегашно (односно во текот на изработката на ова
истражување), со прифаќање и анализа на минатото но и прогноза за иднината,
а функционалноста на ова истражување ќе биде применлива и за други
простори дефинирани како државотворна целина со примена на сопствени
уникатни особини и обележја. Проблем ќе бидат активностите кои го пратат
УКО во РМ, предмет ќе биде можноста од ова истражување со помош на наука
и примена на логистиката како основа да се создадат и моделираат новите
логистички решенија.
Секогаш за старт мора да се има мотив кој иако во неистражувано УКО
од логистички научен поглед ќе биде дополнителна основа од која бенифит ќе
има секој жител на РМ. Хипотезата треба да обезбеди применливост,
одржливост, издржливост на системот за УКО во интензивни реални
хетерогени услови. Таа хипотеза надополнета со
логистички аспекти,
концепти, задачи, функции и нивоа, како и пристапи реално мора да го
отсликуваат однесувањето и постапките околу УКО. Само така хипотезата
може во целост да има придонес за посакуван квалитет. Предложените
политики да бидат применливи за потребите во реални услови за постигнување
на теоретски, методолошки и практични придобивки од новиот логистички
производ како иднина на полето на транспортна комунална логистика.
Потенцираните примена, валидација и верификација на ЛМУКО од фаза еден
се претставени во табела 7.1.
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Табела број 7.1. Примена, валидација и верификација од фаза 1 на ЛМУКО – како
основа за старт
ПРИМЕНА од фаза 1 би имала во секоја постапка кога УКО е јасно и прецизно
дефиниран. Тоа доколку не го даде посакуваниот резултат ќе биде основа за
квалитетна компаративна анализа.
ВАЛИДАЦИЈАТА од фаза 1 значи реална и вистинска можност за посакувано
решение на УКО од сообраќајно транспортна логистичка и комунална природа. При
тест состојба јасно и прецизно дефинираниот систем на УКО треба да ги исполни
посакуваните барања за подобрен квалитет.
ВЕРИФИКАЦИЈАТА од фаза 1 претставува реална можност за примена на сите
толкувања од ЛМУКО кои се на база на рални веродостојни податоци за РМ како
државотворна целина. При тест состојба не се потребни голем број на луѓе за да се
постигне посакувана верификувана состојба.

ФАЗА 2: РЕГУЛИРАНИ И ПОСАКУВАНИ МОМЕНТИ:
УКО за да се разгледува како системска појава мора да биде регулирано
со закон. Неговите видови нивоа и листата на видови отпад мора да се
разгледуваат од економското (менаџерско) за постигнување на технолошка
изводливост, техничкото (логистичко) за постигнување на ефикасна
изводливост и еколошкото (стратегиско) гледање за постигнување на
продуктивна изводливост. Третманот на КО има голем број на аспекти и
погледи но конкретно за потребите на ова истражување и носење на
посакувани заклучоци тие аспекти се третираат преку анализа на градскиот
метаболизам, анализа на материјалните токови и анализа на цели на УКО, а
со тоа и овие аспекти како дел од политиката на УКО секогаш ќе бидат
законски регулирани. Политиката каква е, колкава е, која е, што е и слично
положба на некоја одредена појава како УКО претставува пресек кој дава една
реалност, но и пресек на подобро, поквалитетно и одржливо со имлементација
на се што е позитиво и корисно. Таа политика е претставена по хоризонтала и
вертикала за РМ со јасно потенцирање на сите законски акти кои се дел од таа
хоризонтала и вертикала на законска и правна функционалност како посакуван
момент. Искуствата покажале дека се што е позитиво и корисно може да добие
применливост на конкретен случај но одредени законски правила и прописи
како ЕУ директивите е функционален момент кој прави поставување во рамка
на секој одржлив момент за жител кој сака да ги користи бенифитите на нов и
подобрен модел конкретно ЛМУКО. Потенцираните примена, валидација и
верификација на ЛМУКО од фаза два се претставени во табела 7.2.
Табела број 7.2. Примена, валидација и верификација од фаза 2 на ЛМУКО – како
регулирани и посакувани моменти
ПРИМЕНА од фаза 2 би имала во секоја постапка кога УКО е јасно и прецизно
дефиниран на посакувано ниво. Тоа поткрепено со три функционални аспекти на
анализа на УКО кои нудат посакуван резултат во рамки на закон.
ВАЛИДАЦИЈАТА од фаза 2 значи реална и вистинска можност за посакувано
законско решение на УКО од сообраќајно транспортна логистичка и комунална
природа по хоризонтала и вертикала на целокупниот државен законодавно правен
систем. При тест состојба јасно се потенцира и заклучува дека секоја подобрена
состојба треба да биде во рамки на закон.
ВЕРИФИКАЦИЈАТА од фаза 2 претставува реална можност за примена на сите
толкувања од ЛМУКО кои се уникатни и се во функција на постигнување на
максимална оптималност на УКО како одржлив систем. При тест состојба
верификацијата се врши во повеќе чекори и фази кои се оделни за разгледување како
независни подсистеми.
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ФАЗА 3: ПОСТАВУВАЊЕ НА КОНЦЕПТОТ – НОВ ЛМУКО:
Секој концепт мора да е во одредена рамка која технички, економски и
правно да е законски регулирана. Појавата УКО денес најчесто се разгледува
од еколошки аспект, но како констатација од ова истражување може да се
потенцира дека сообраќајно транспортниот аспект во многу ќе придонесе за
квалитетна примена на еколошките мерки и прописи за УКО со примена на
логистиката како научна дисциплина. Затоа УКО во ова истражување ќе биде
разгледуван од технолошки, технички, сообраќајно транспортен, економски и
еколошки аспект со предзнак логистички. Логистички концепти просторен,
временски и функционален ќе бидат прилагодени за потребите на
истражуваната појава. Логистичките задачи, функции и нивоа треба да дадат
несомнен придонес за подобар квалитет на УКО и тоа на оперативно,
диференцирачко и диспозитивно ниво. Додека, логистиката како разложување
на работите преку логистичките пристапи концентрација, специјализација,
децентрализација, кооперација и интеграција ќе направи сите погоре наведени
елементи да значат оправдана новина кога се сака примена на одредена
постапка да биде оптимално ефикасна од почеток до крај.
Овие логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како
ипристапи се основа за секоја логистичка акција и при поставувањето на
концептот нов ЛМУКО претставуваат влезни карактеристики изразени како
ПАРАМЕТРИ. Потенцираните примена, валидација и верификација на
ЛМУКО од фаза три се претставени во табела 7.3.
Табела број 7.3. Примена, валидација и верификација од фаза 2 на ЛМУКО – преку
претставување на концептот НОВ ЛМУКО
ПРИМЕНА од фаза 3 би имала во секоја постапка кога УКО е јасно и прецизно
дефиниран како влез во ЛМУКО со прецизни параметри. Тоа поткрепено со влијанија
на сите параметри поединечно и рангирани како крајна логистичка оценка за секоја
општина во РМ.
ВАЛИДАЦИЈАТА од фаза 3 значи реална и вистинска можност за примена на
потенцираните параметри во функција на квалитетно научно дело преточено во
конкретен ЛМУКО. При тест состојба системот на УКО може да функционира и на
друга замислена состојба односно општина и регион на друга држава. Ова претставува
идеална можност за компаративна анализа.
ВЕРИФИКАЦИЈАТА од фаза 3 претставува реална можност за примена на сите
параметри од ЛМУКО кои се уникатни и се во функција на постигнување на
максимална оптималност како одржлив систем и да понудат реална претстава за
секоја општина во РМ кога станува збор за состојбата на функционалност на УКО.
При тест состојба имаме реална состојба за УКО, се нуди разлика и се поставува што
се посакува со економска анализа како и кога. Ова претставува можност за примена
на пред и потоа анализа со најмалку економски отоварувања.

И на крај.
ФАЗА 4: ОДРЖЛИВА РЕАЛНОСТ – НОВИОТ ЛМУКО:
За одржлива реалност на ЛМУКО потребни се податоци. Тие податоци
конкретно се однесуваат за географските карактеристики и сите останати
податоци за РМ. Најголема оригиналност имаат оние кои ги прибира ДЗСРМ
по воспоставени правила прилагодени по законите и правилата на ЕУ и како
такви се достапни за употреба и со тоа добиваат на секаква валидност. За
дополнителна реалност и за опкружување потребен е регионален приказ кој
дава една претстава како во Европа се решаваат одредени барања. Тие барања
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во ова истражување ќе бидат од аспект на УКО на ниво на региони со
потенцирање на РМ како регионално значајни центри.
КОНСТАТАЦИЈА: Од наведеното може да се констатира дека во
РМ има 8 дефинирани плански региони. Овие плански региони се основа
за функционалност на УКО денес, а со тоа и на овај нов ЛМУКО.
За јасна и верификувана состојба секогаш треба да има два погледи,
поглед за но и поглед против. Конкретно регионите и регионизацијата ќе бидат
разгледувани од десет аспекти за и против, а толкувани три гледишта
просторно, временски и функционално, со што може да се констатира дека
наведените аспекти ЗА се битен показател како треба да фунционира една
држава, регион, општина и населено место, и дека позитивните аспекти на
регионите и регионизацијата се еден центар кој треба да биде патоказ за влез во
нов (логистички) систем и нова (логистичка) стратегија. Не малку поважно е да
се знаат и негативните погледи на секој овај аспект, тоа само така може да биде
добар пристап за регионална поставеност на функционални елементи на
одреден систем наречен држава. Податокот за нивото на имплементација и
заживување на регионите е зависно од државата и менаџирањето со регионите
како и примена на предлози и стратегии во рамки на закон за постигнување на
повисоко оптимално функционално ниво. Тука мрежните врски кои го следат
УКО се различни во зависност од тоа во која фаза на проекција се разгледуваат
дали на старт, дали оперативно, дали на највисоко ниво или слично.
Со тоа се наметнува функционалноста која треба да даде приказ и слика
на регионот но и на општината со најголем број на жители како регионален
центар за УКО. И тука за функционалноста на УКО мора да бидат запазени
барањата за поквалитетно гледање на работите со јасно и прецизно почитување
на строгите барања и критериуми. Вака новиот ЛМУКО ќе има уникатна и
одржлива функционалност надополнет со уникатните ПОКАЗАТЕЛИ.
Потенцираните примена, валидација и верификација на ЛМУКО од фаза
четири се претставени во табела 7.4.
Табела број 7.4. Примена, валидација и верификација од фаза 2 на ЛМУКО – преку
претставување на одржлива реалност на НОВ ЛМУКО
ПРИМЕНА од фаза 4 би имала во секоја постапка кога УКО е јасно и прецизно
дефиниран како влез во ЛМУКО со прецизни показатели. Тоа поткрепено со
влијанија на сите показатели поединечно и рангирани како крајна логистичко
влијание за секоја општина во РМ.
ВАЛИДАЦИЈАТА од фаза 4 значи реална и вистинска можност за примена на
потенцираните показатели во функција на квалитетно научно дело преточено во
конкретен ЛМУКО. При тест состојба барањата на секоја средина може за многу
кратко време да бидат преточени како реални побарувања за промена кон подобро.
ВЕРИФИКАЦИЈАТА од фаза 4 претставува реална можност за примена на сите
показатели од ЛМУКО кои се уникатни можноста за нивни измени е минимална. Тоа
мора да биде можност која се за и се против ќе треба да понуди сериозно
имлементирање и јасно дефинирање на целокупниот УКО како систем. При тест
состојба логистичкиот простор и време се во функција на остварување на посакуван
логистички пристап на било кое логистичко ниво со потенцирање на најсилните
логистички аспекти.

Осатанатите фази на јасно и прецино дефинрање на примената,
валидацијата и верификацијата на ЛМУКО се дадени во насловот 7.3. заедно со
ЛСУКО. Тоа од причина што се претстави изводливоста на три нивоа на УКО.
Дополнителен факт е и фактот што како спој на ЛМУКО со ЛСУКО се
излезните посакувани елементи на ЛМУКО како шест конкретни излезни
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сценарија. Научниот пристап и примена на ваквиот фазен преглед на
валидацијата и верификацијата се темели на публкикациите со предзнак
логистика кои секогаш секоја постапка ја разгледуваат на нивоа, сегменти,
фази и чекори. Моделирањето на ваков начин го нудат публикациите (M. Čičak
– 2003) 8, математичкото моделирање за потребите на сообраќајот разгледуван
од економска перспектива (T. Zečević – 1977) 9, но и посакуваниот валиден и
верификуван пристап на дело во градска средина (S. Zečević., S. Tadić – 2006) 10.
Овие публикации биле основа за квалитетно моделирани валидни и
верификувани дела кои се презентирани на низа стручни конференции.
Основата скоро на секој од преходно цитираните трудови ја имаат превземено
од овие но и публикациите кои се цитирани во преходните глави од
менаџерска, логистичка, економска, сообраќајна и законска природа. Затоа и
примената, валидноста и верификацијата на ЛМУКО е темел на овие
публикации, но има и уникатно поставени креаторски правила и можности кои
кандидатот на оваа докторска дисертација за прв пат ги применува за
потребите на УКО случај за РМ.
7.2.

ИЗВОДЛИВОСТ (FEASIBILITY) НА ЛОГИСТИЧКИОТ
УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

МОДЕЛ

НА

Логистиката како наука е претознатлива по тоа што одлуките кои се
нејзин производ секогаш се носат на различни нивоа. Тие нивоа кога станува
збор за УКО се носат на различни места. Секогаш како прво ниво се разгледува
менаџерското економско ниво, тоа е случај за секоја постапка, а воедно тоа е
така и за УКО. Како второ ниво кога станува збор за УКО е техничкото
односно логистичко ниво на разгледување. И на крај како трето ниво се
разгледува нивото на стратегиско ниво или ниво каде треба да се запазат
строгите закони и прописи за заштита на животната средина. Со ваков поглед
на логистички пристап одредената состојба ќе биде парцијално разгледувана се
со една единствена цел да постои можност решенијата да се променуваат само
во одредени сегменти и повторно да се стават во функција на целокупниот
систем. Со ова одлуките кои се носат на различни нивоа се практикуваат на
сите логистички концепти на УКО (просторно, временски и функционален).
Нивото на логистички пристап оди подалеку со примената на овај начин на
размислување и сегментарно на логистичко оперативно, диференцирако и
диспозитивно ниво. Со ова станува јасно дека секој приод а посебно
логистичкиот може и мора да се поставува фазно и во нивоа. Однесувањето на
одлуките, концептите, задачите и функциите секогаш се темелат на одредени
слични одлуки но примената зависно нивото е услов за крајна реализација.
Опфатот на овие логистички приоди е многу голем но ќе се направи еден обид
оваа појава да се разгледува наменски и логистички со примена на сите понуди
кои се класична и најмногу транспортна комунална логистика со степенот на
развој на нештото, односно фазниот степен на разгледување од почеток до крај,
конкретно постапно разгледување на КО.

M. Čičak., „Modeliranje u železničkom saobraćaju”, Univerzitet u Beogaradu, Saobračajni fakultet, Beograd,
Beograd, 2003
9
T. Zečević., „Matematičko i statističko modeliranje”, Ekonomski fakultet u Prilepu, Novinsko-izdavačko
preduzeče >> Kniževne novine<<, Redakcija >>Stručna kniga<<, Beograd, Beograd, 1977
10
S. Zečević., S. Tadić „City logistika”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 2006, Beograd, 2006
8
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Денес во оваа фаза на развој на логистиката, нејзината примена,
понудата од различни можности кои ги нуди логистиката секоја постапка и
варијанта може да се поставува од еден глобален до еден поединечен поглед.
Секогаш и во секој логистички поглед добро прецизирани постапки на
одредени подсистеми може да биде реален придонес за системот да добие
уникатна целовитост.
Кога станува збор за разгледување на работите во нивоа, најчесто тоа се
подразбира дека треба да биде во одредени сегменти односно технички кажано
во нивоа на подсистеми. Ова како една појдовна точка за разгледување на
секоја појава секогаш нуди одредени резултати кои се посакувани или
претходно јасно дефинирани за истражување. Во процесот на управување тоа е
дополнителен предизвик односно јасно и прецизно поставување на секоја фаза,
секој сегмент односно секој момент. Тука поставувањето во ниво е пресудно за
квалитет. Оваа во ова истражување се поставува на повисоко ниво се со една
единствена цел создавање на издржан ЛМУКО и ефектна ЛСУКО. Затоа
нивоата на разгледување на работите ќе бидат од пресудно значење, а под
системскиот логистички пристап тука ќе се провлекува од почеток до крај но и
заклучоците и насоките за иднина ќе бидат дел од сегментарното разгледување
на работите. Најчесто нивоата кои се поставуваат за разгледување на некоја
појава се преку три пристапи кои мора да се напомени дека се разделуваат на
низа други нивоа и подсистеми, тие пристапи се:
• Менаџерски пристап – економски пристап,
• Пристап на димензионирање – технички (логистички) пристап, и
• Стратегиски пристап – еколошки пристап.
Конкретно анализите кои се темелат на појавата КО секогаш се темелат
на одредени планови. Тие планови најчесто се користат при примена на
менаџерските логистички пристапи. Пристапите кои се користат се дел од
менаџерски пристапи кои се користат во ова истражување се користени како
делови каде квалитетот е појава која е значајна во секое ниво на
функционалност 11 и од стратегиското управување со процесите на секое ниво 12.
Од ваквите менаџерски пристапи ќе произлезат и сликовитите прикази во овај
наслов кои се изворни делови за ова истражување и се дело на кандидатот на
ова истражување модифицирани за потребите на УКО како целина и примена
на логистика во менаџмент пристапот. Нивоата на УКО најчесто се
разгледуваат преку три пристапи во зависност од тоа што сака да се претстави
и тоа:
• Менаџерски пристап (ако се сака да се претстави УКО најчесто од
економска природа), каде јасно може да се констатира дека за ваков
логистички пристап јасно треба да бидат прецизирани сите економски
логистички аспекти.
• Пристап на димензионирање (ако се сака да се претстави УКО најчесто од
техничка ((логистичка) природа)), каде јасно може да се констатира дека за
ваков логистички пристап треба јасно да бидат прецизирани техниките кои
ќе се применуваат, но и тука економската логистичка природа може да биде
од пресудно значење, и
• Стратешки пристап (ако се сака да се претстави УКО најчесто од
еколошка логистичка природа), каде јасно може да се констатира дека за
D. Đorđević., M. Vasiljević., „ Upravljanje kvalitetom u saobraćaju”, Univerzitet u istočnom Sarajevu,
Saobračajni fakultet, Doboj, Doboj, 2009
12
V. Milićević., „Strategisko i poslovno planiranje <Menađment pristup> ”, deveto izdanje, Univerzitet u
Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2011
11
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ваков логистички пристап треба јасно да бидат прецизирани сите претходно
наведени логистички аспекти во остварување на еколошките логистички
барања.
Овие логистички пристапи се наведени во подолниот тек на овај наслов.
7.2.1.

Менаџерски пристап на УКО – Технолошка изводливост

Менаџерскиот пристап на гледање на работите денес е застапен
насекаде и претставува раководење и организирање на работата за поуспешно
оcтварување на одредени економски резултати. Оваа наука денес зазема големо
влијание буквално секаде и претставува структура за остварување на резултат.
Еден од најважните принципи на менаџерскиот поглед на работите е
економскиот поглед. Затоа кога станува збор за менаџерски логистички
пристап мора да се има предвид дека економскиот бенифит мора да е
задоволен за остварување на квалитетно управување со процесите.
Менаџментот се дефинира како процес на раководење кој се остварува
во согласност со одредени правила, уважување на проверени начела и примена
на соодветни техники. Менаџментот се состои од планирање, организација,
водење (мотивирање) и контролирање (надгледување) вреднување.
Конкретно за пошироко познавање и одговорност околу одлучувањето
со КО треба да се разгледува менаџерскиот пристап или приод кон некое
прашање или поглед на нешто. Разгледувањето на КО преку менаџерскиот
пристап во себе ги содржи основните правила на менаџирањето, а тоа се кога
станува збор за транспортен и логистички пристап најчесто принципите кои се
користат во сообраќајот 13 како и дека тоа е наведено и во делови од практикум
кој се однесува за органската хемија на материите во конкретниот случај КО 14
но и за неорганската хемија на материите конкретно КО15 за поставување на
патот, место за пристапување, приоѓање. Ова надополнето со менаџирањето на
стоките 16. Тие пристапи во менаџирањето само прилагодени за УКО се
претставени во подолниот текст но и преку сликовит приказ како дело на
авторот кои одат во насока на постигнување на економски ефекти за УКО во
РМ на регионално ниво од економски технички (логистички) и стратешки
(еколошки) приод. Дефинирањето од менаџерска природа е следно:
• Планирање (одлучување за тоа што треба да се случи во иднина (денес,
следната недела, следниот месец, следната година, следниот месец,
следната година, во текот на следните 5 (пет) години, итн.) и создавање
планови за дејствување. Конкретно на било која постапка при УКО,
• Организирање (спроведување) максимално искористување на ресурсите
потребни за успешно спроведување на плановите при УКО,
• Водење / Мотивирање (одредување што треба да се стори во одредени
ситуации)/ (процес на стимулирање за остварување на посакувана цел)
околу УКО, и,
• Контролирање (надгледување) (проверка на прогресот споредено со
плановите со можност од потреба за измени базирани на повратна врска)
претставува континуиран процес на следење на состојбите и процесите
околу УКО.

V. Vešović, „Menadžment u saobraćaju”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2008
Б. Маслинков, „Практикум по органска хемија“, Друштво за наука и уметност – Битола, Битола, 1995
15
Б. Маслинков, „Практикум по неорганска хемија“, Друштво за наука и уметност – Битола, Битола, 1995
16
Речкоска Г. Производен менаџмент - познавање на стоките, универзитетски учебник, Охрид, 2008
13
14
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На следниот алгоритам слика 7.1. е претставен менаџерскиот пристап
каде јасно може да се види секоја специфика на наведените правила и нејзината
особина и поврзаност. Тука овај пристап ќе биде објаснет само од природа на
менаџмент додека другите два пристапи техничкиот (ќе биде објаснет со еден
сликовит приказ на работите за УКО), додека пак еколошкиот ќе биде
претставен и со еден функционален поглед на работите кога станува збор за
УКО на регионално интегрирано решавање на работите прилагодено од страна
на кандидатот на докторската дисертација за РМ.
Технолошка изводливост на ЛМУКО

Слика број 7.1. Менаџерски (економски) пристап на димензионирање
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Од сликата број 7.1. може да се констатира дека овај менаџерски
пристап во себе ја има економската логистичка природа на димензионирање и
затоа овај пристап се претставува и како економски логистички пристап на
димензионирање. Тука се води сметка од замислата, изработката, примената,
спроведувањето преку организациските елементи, водењето и контрола на
економската оправданост да биде пред се како фактор за превземање на било
кој чекор кој само така во целост би бил оправдан.
Кога станува збор за проценка на перформансите на ЛМУКО овај
пристап оди кон постигнување на технолошка изводливост.
КОНКРЕТНО ЛМУКО САМО СО СОЛИДНА И ОПТИМАЛНА
МЕНАЏЕРСКА ПОСТАВЕНОСТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОЧЕТОК
(ЗАМИСЛА) ДО КРАЈ (РЕАЛИЗАЦИЈА) НО И КАКО МОЖНОСТ ЗА
ОПСТОЈУВАЊЕ Е НА НИВОТО НА ТЕХНОЛОШКА ИЗВОДЛИВОСТ.
Констатациите кои се дел од препораките и насоките за иднина се темелат
на ваков тип на размисла. Но ова за ЛМУКО е реалност која е создадена
на овај тип на размисла нормално со примена на наука. Затоа овај
ЛМУКО ги дава и можностите за анализа на пред и потоа за состојбата на
УКО и јасно и прецизно ги потенцира јаките и слабите негови страни кои
ги прецизираат и сите негови предности и недостатоци.
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7.2.2.

Пристап на димензионирање на КО (технички) – Ефикасна изводливост

Техничкиот односно логистички пристап на гледање на работите во
многу треба да придонесе за создавање на ефикасност и одржливост на
одредени системи и претставува вештина, умешност, увежбаност во нешто.
Логистиката како наука тука помага принципите кои потпомогнати со техника
вештини и методи да одат во прилог на создавање на оправдани системи со
примена на целокупност од орудија и средства за производство, посебно
машини, технички и механички уреди. Еден оправдан логистички систем кој
треба да се разгледува во ова истражување е системот на УКО кој претставува
целокупност од методи и техники што се применуваат како и владеењето на
тие методи и техники за УКО на РМ на регионално ниво, со можност за
примена на современи технички погледи и можности. Овај логистички пристап
во себе најмногу ги содржи елементите на логистиката како наука. Тој
логистички систем е претставен во подолниот текст со конкретизирање на
логистиката како наука за УКО. Тоа е претставено и на изворна слика
прикажана од страна на кандидатот на оваа докторска дисертација.
Кога станува збор за разгледување пристапот на димензионирање или
т.н. технички (логистички) пристап и за КО овај пристап се разгледува од три
димензии значајни за логистиката како наука. Тоа најдобро е објаснето во
литературата за презентација на логистичките перформанси односно маркетинг
логистиката во 17. Овај пристап е даден како:
• Просторна димензија – која во својот опфат го дефинира аспектот простор
(интернационален, национален, регионален и локален),
• Временска димензија – која во својот опфат го дефинира аспектот време
завршени состојби, постоечки состојби и планирани состојби. Сите овие
состојби се разгледуваат на (долг рок, среден рок и краток рок), и
• Функционална димензија – која во својот опфат го дефинира аспектот на
поделба на фази (почеток, тек и крај), односно ја опфаќа просторната,
временската и структурната димензија (во која се вклучени две
поддимензии на квалитет и квантитет).
Нивоата на КО најчесто се разгледуваат преку просторната димензија.
Но слободно може да се констатира дека таа димензија е надополнета со
останатите две димензии, временска и функционална.
Во ова истражување нивоата на КО ќе бидат претставени преку
просторната, временската и функционалната димензија и тоа:
Просторната димензија: интернационално ниво кое во својот опфат ќе
ги има известувањата спрема меѓународните институции и меѓународното
законодавство, национално ниво кое во својот опфат ќе ја има РМ како еден
субјект, регионално ниво кое во својот опфат ќе ги има 8 плански региони, и
локално (град/село) ниво кое во својот опфат ќе го има секој град/село со
своите специфики.
Временската димензија: завршени состоби, постоечки состојби, и
планирани состојби (разгледувани на долг рок, среден рок и краток рок).
Функционалната димензија: почеток, тек, и крај (со вклучување на
структурата со квалитет и квантитет).
На следниот алгоритам слика број 7.2. е претставен пристапот на
димензионирање каде јасно може да се види секоја специфика на наведените
правила и нејзината особина и поврзаност.
17

М. Килибарда, „Маркетинг у логистици”, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2011

VІІ -13-

ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКТАТА СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ
СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Ефикасна изводливост на ЛМУКО

Слика број 7.2. Пристап на димензионирање – техничко логистички пристап
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Од сликата број 7.2. може да се констатира дека овај пристап на
димензионирање во себе ја има техничката (логистичка) природа на
димензионирање и затоа овај пристап се претставува и како техничко
логистичкиот пристап на димензионирање. Тука јасно и на недвосмислен
начин може да се констатира дека секоја постапка е прецизирана на нивоа но
на еден просторен, временски и функционален поглед на работите. Овие три
погледи се основа за секоја логистичка акција како и основа на ова
истражување односно темел на кој се поставува ЛМУКО како влез во ЛСУКО.
Просторниот пристап на димензионирање во себе ги има светските законски
искуства, искуствата на континентално ниво, регионалните закони и обврски,
државните регулативи се до општинско ниво. Ова се со јасно прецизирање што,
кога и каде со нагласок на целокупност во остварување на посакувани
резултати односно како. Временскиот пристап на димензионирање во себе ги
има сите искуства од завршените состојби, ги прати постоечките состојби но и
се труди да ги примени сите можни подобрувања за во иднина. Се ова на долг,
среден и краток рок. И на крај функционалната димензија води секогаш сметка
да се знае какво е опкружувањето во кој простор и време треба да се случуваат
одредените предвидувања и димензионирања. Овај пристап на функционално
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димензионирање во себе има јасно прецизирани функционални елементи на
почеток, тек и крај на активностите.
Кога станува збор за проценка на перформансите на ЛМУКО овај
пристап оди кон постигнување на ефикасна изводливост.
КОНКРЕТНО ЛМУКО САМО ВО РАМКИ НА ЗАКОН НА СЕКОЕ
НИВО ЌЕ ПОНУДИ СОЛИДНА И ОПТИМАЛНА НАУЧНА
СООБРАЌАЈНО ТЕХНИЧКА ПОСТАВЕНОСТ НА РАБОТИТЕ ОД
ПОЧЕТОК (ЗАМИСЛА) ДО КРАЈ (РЕАЛИЗАЦИЈА) НО И КАКО
МОЖНОСТ ЗА ОПСТОЈУВАЊЕ СО ЕФИКАСНА И ОДРЖЛИВА
ИЗВОДЛИВОСТ. Констатациите кои се дел од препораките и насоките за
иднина се темелат на ваков ефикасен и секогаш одржлив тип на размисла
кој нуди и флексибилни можности за промена зависно од потребите на
УКО. Но ова за ЛМУКО е реалност која е создадена на овај тип на
размисла нормално со примена на наука. Затоа овај ЛМУКО ги дава и
можностите за анализа на пред и потоа за состојбата на УКО и јасно и
прецизно ги потенцира јаките и слабите негови страни кои ги прецизираат
и сите негови предности и недостатоци со еден посебен ефективен приод на
работите.
7.2.3.

Стратешки пристап на КО – еколошки - Продуктивна изводливост

Еколошкиот поглед на работите како стратегија е присутен во секој
сегмент но најмногу кога станува збор за УКО затоа овај поглед подолу во
текстот ќе биде претставен преку соодветен пример. Овај соодветен пример е
од личното искуство на кандидатот на ова истражување како и научното
презентирање на оваа појава преку логистички поглед на валидност,
верификација, создавање или креација преку можностите за имлементација на
логистичките мерки во градски но и државни услови на егзистирање на оваа
појава. Се ова со примена на екологијата како наука за заемните односи на
организмите меѓусебно и во однос на нивната околина, на животната средина.
Екологијата со тоа претставува и добивка која мора да се унапредува за
постигнување здрава и одржлива животна средина. Конкретно екологијата за
УКО во РМ на ниво на региони ќе биде претставена преку критериуми по кој
ќе се практицира и придржува целокупниот систем (непочитувањето носи
казни) за сите граѓани.
На крај стратешкиот пристап на КО кој во себе ги содржи сите правила
и прописи кои се применуваат кај нас и во светот со сите свои уникатни
особини од собирање, транспорт, депонирање, како и сите технолошки процеси
значајни за појавата КО 18. Тие уникатни особини ќе бидат прилагодени за РМ,
поточно ќе се дадат некои размислувања од страна на кандидатот на ова
истражување за тоа што сака да се постигне со нејзината примена како модел
за догорочна и одржлива стратегија. Тој предлог за стратешки пристап би бил
следен и би се движел во подобрување на еколошките стандарди но со
поинаков пристап и логистички микс на се во функција на зголемен еколошки
стандард. Тука сите фази кои го пратат едно УКО би оделе во подобрување на
секоја фаза од тоа управување. Наведените чекори се согледувања и искуства
на кандидатот на ова истражување кои произлегуваат од долгогодишните
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искуства во оваа област. Тоа е публикувано и во трудовите од кандидатот на
ова истражување и тоа 19, 20 и 21.
Најдобро објаснување на овај стратешки пристап би бил погледот на
кандидатот темелен од досегашното искуство на ова поле и дел од наведените
трудови. За појасна претстава претставен е еден логистички поглед во неколку
последователни и основни чекори на една функционална логистичка
стратегија. (ова е дел од поднасловот за функционалност на класичниот метод
на формирање на мрежа на УКО односно поднаслов 5.3.1.). Тука во овај дел од
овај поднаслов ќе биде претставена сликата број 7.3. која прави јасно
прецизирање на насловот на овај поднаслов.
Од овај пример јасно може да се констатира дека подсистемскиот
пристап е основа за донесување на одлуки кога станува збор за УКО (примерот
е за РМ како целина). На подолу прикажаниот алгоритам слика 7.3. е
претставен стратешкиот пристап каде јасно може да се види секоја специфика
на наведените правила и нејзината особина и поврзаност и може да се
констатира дека овај стратешки пристап во себе ја има еколошката природа на
димензионирање и затоа овај пристап се претставува и како иницијатор за
подобрување на еколошкиот пристап на димензионирање. Тука јасно може да
се констатира дека доколку постои одредена состојба тогаш се пристапува на
подобрување на таа состојба, но доколку е нова состојба тогаш се применуваат
строгите барања кои егзистираат на ова поле.
Продуктивна изводливост на ЛМУКО

Слика број 7.3. Стратешки пристап на димензионирање
Изработена од кандидатот на докторската дисертација
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Кога станува збор за проценка на перформансите на ЛМУКО овај
пристап оди кон постигнување на продуктивна изводливост.
КОНКРЕТНО ЛМУКО САМО СО СОЛИДНА И ОПТИМАЛНА
ЕКОЛОШКА ПОСТАВЕНОСТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОЧЕТОК
(ЗАМИСЛА) ДО КРАЈ (РЕАЛИЗАЦИЈА) НО СО ПОТЕНЦИРАЊЕ НА
РИГОРОЗНИТЕ ПРАВИЛА И ПРОПИСИ ЗА ЗДРАВА ЖИВОТНА
СРЕДИНА
КАКО
КРАЈНА
ПРОДУКТИВНА
ИЗВОДЛИВОСТ.
Констатациите кои се дел од препораките и насоките за иднина се темелат
на ваков тип на размисла. Но ова за ЛМУКО е реалност која е создадена
на овај тип на размисла нормално со примена на наука и правила и
прописи кои ги нуди сообраќајно транспортното инженерство. Затоа овај
ЛМУКО ги дава и можностите за анализа на пред и потоа за состојбата на
УКО и јасно и прецизно ги потенцира јаките и слабите негови страни кои
ги прецизираат и сите негови предности и недостатоци се во функција на
подобра и поздрава животна средина за секој жител на РМ.
Сите овие три нивоа прават јасно поврзување од почеток до крај. Ова
размислување и носење на одлуки е темел на презентираниот ЛМУКО, но и
ЛСУКО како уникатни функционални целини на ова истражување. Овие
сликовити алгоритми се во заедничка корелација и мора да се разгледуваат
како една целина. Алгоритамскиот пристап може да биде и како еден
алгоритам но прегледноста на поделени алгоритми е појасна и затоа во овај дел
овие алгоритми се прикажани како посебни целини.
Научниот пристап за изводливост на ЛМУКО како технолошка,
ефикасна и продуктивна во својот поглед ги има деловите од наведените
публикации. Но и тука ЛМУКО има свои уникатни изводливости кои се
претставени како уникатни наслови за пред и потоа анализа, но и SWOT
анализа за ЛМУКО и ЛСУКО. Ова од проста причина што после низа на
споредби мора да има уникатност особено ако станува збор за нова креација на
логистички модел со примена на наука само за постигнување на функција која
се сака да се подобри – конкретно тоа е ЛМУКО но и посакуваната ЛСУКО.
7.3.

ПРИМЕНЛИВОСТ, ВАЛИДАЦИЈА И ВЕРИФИКАЦИЈА НА ЛОГИСТИЧКАТА
СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД НА НИВО НА
РЕГИОНИ

Примената, валидацијата и верификацијата на ЛСУКО во ова
истражување е претставена за РМ како државотворна целина од осум плански
региони во кои егзистираат осумдесет општински центри. Се ова со примена на
показателите, параметрите и излезите дефинирани преку логистички оценки,
влијанија и реални сценарија вклопени во новиот ЛМУКО разгледуван од
сообраќајно транспортна природа.
Имајќи ги претходно наведените дефиниции за ЛМУКО како
применлива придобивка, валидација и верификација на реална основа овај
наслов би се претставувал една ретроспектива на се што е направено за да се
дојде до конкретната и посакувана реална состоба за примена на ЛМУКО во
функција на одржлива ЛСУКО. Од моментот на спој на ЛМУКО со ЛСУКО
постапката на дефинрање на стратешкиот поглед за УКО ќе произлегува преку
уникатни констатации кои се во функција на подобрена ЛСУКО со претходна
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темелна анализа, суд и одлука на дејствување, како посебен наслов од оваа
глава седум.
Тие констатации за ЛСУКО би биле претставени во четири уникатни
фази кои мора да направат јасна и недвосмислена придобивка, верификација и
валидација на ЛСУКО. Тие фази се дел од подолниот текст, (и се изработени
од страна на кандидатот на оваа докторска дисертација) претставени
табеларно заради потенцирана и поголема прегледност, и тоа:
ФАЗА 1: ОСНОВА ЗА ПРИМЕНА НА ЛМУКО ВО ФУНКЦИЈА НА
ЛСУКО:
Основа за примена на ЛМУКО како потреба за решавање на процесите
поврзани со појавата УКО претставува еден поинаков начин на размислување
со логистички приод како неопходност при размислување. За основа мора да се
разгледа прво најопштото решение претставено најчесто како класичени метод.
Тоа би претставувало и компаративно средство за примена на нов логистички
модел кој би се анализирал со постојните можности кои ги нуди калсичното и
реално функционално моделирано решение. За потребите на вакво логистичко
моделирање најчесто се применуваат и методите на хеуристика кои прават
дополнителна потреба од логистика како научна дисциплина која е најблиску
со транспортните мрежни алгоритми. Ваквата основа треба да направи
соодветна имлементација на националните планови за стратешко УКО како
регионални центри на управување со потенцирање на главниот општински
центар (конкретно со најголем број на жители) со тоа ќе се направи јасна
идентификација на сите врски и релации кои го следат УКО. Оваа потреба од
логистика за решенија на УКО мора да има системско изучување на
логистичкиот приод за одредени идни соодветно издржани и одржливи
стратегиски решенија и одлуки. При поставувањето на главните врски и
релации помеѓу ЛМУКО и ЛСУКО мора да се разгледаат сите врски и релации
како спојувачки елементи на ЛМУКО и ЛСУКО.
Дефинираните придобивки од ЛМУКО се во насока на поквалитетен
живот за секој човек во РМ, но и економски бенифит за секое организирано
претпријатие кое се занимава со УКО. Секоја стратегиска одлука темелена на
податоци од модел има поголема тежина и оправданост за нејзино одржливо
имлементирање. Оваа бенифит релација е основа за поврзување на ЛМУКО со
ЛСУКО, а тука транспортно гледање на работите мора да направи јасно и
прецизно дефинирање на состојбата на УКО преку примена на транспортните
пристапи за решавање на пороблемите со УКО. Конкретно ќе бидат во примена
пристап трасирање – зонирање, зонирање – трасирање, CLARK – WRIGHT ов
алгоритам на заштеда, и P – медијана кои треба да дадат соодветни и издржани
транспортни решенија. Тоа мора да биде разгледувано и од едно глобално
гледање на работите, постапките правилата и можностите.
Основа за имплементирање на секој национален план е да се има слика
на функционалност на општината како центар УКО. Тука комуналната
логистика дава слика на регионот и на општината со најголем број на жители
како регионален центар за УКО, но и гравитацијата околу поголемите
општински центри. Потенцираните примена, валидација и верификација на
ЛСУКО од фаза еден се претставени во табела 7.5.
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Табела број 7.5. Примена, валидација и верификација од фаза 1 на ЛСУКО – преку
примена на ЛМУКО во функција на ЛСУКО
ПРИМЕНА од фаза 1 би имала во секоја стратегија независно нејзиниот предзнак кога
УКО е јасно и прецизно посакуван како излез на шест посакувани сценарија.
ВАЛИДАЦИЈАТА од фаза 1 значи реална и вистинска можност за примена на
подобрено сценарио со избор на оптимална и оправдана реална алтернатива. При тест
состојба значи дека секој донесен заклучок е обременет со дефинирани пропусти и
грешки во насока на посакувана функционалност.
ВЕРИФИКАЦИЈАТА од фаза 1 претставува реална можност за примена на сите
подобрени сценарија како подобрена оптималност од ЛМУКО кон имлементирање и
јасно дефинирање на целокупниот УКО како систем како израз на негова стратегија
ЛСУКО. При тест состојба мал број на луѓе ја одредува оптималната одлука на база на
примена на повеќекритериумска анализа и влијание.

ФАЗА 2: РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЛМУКО ВО ФУНКЦИЈА НА ЛСУКО:
Откако ќе се постават основите на нов пристап на УКО се наметнува и
можност ЛМУКО да биде влез во нова ЛСУКО. За реализација на оваа идеја
освен средства и желба потребна е научна мисла. Таа научна мисла е дел од
методологијата за создавање на ЛМУКО која ќе оди во прилог на дефинирање
на основните научни методи каде производ се основните елементи,
идентификувани преку основните фази, планот и начинот на изведба,
тестирањата за квалитетна функција, применливоста за постигнување на
оптимална ефикасност и нормално поврзаност на ЛМУКО со опкружувањето и
новите софтверски решенија преку споредбена анализа. Тука логистичките
поими синџир (селекција, собирање, транспорт и депонирање на КО со акцент
на состојба пред селекција и после депонирање), центар (главен општински
центар, втор по важност, градски рурален како и поранешен функционален
центар), технологија (постапки за квалитетна селекција, собирање, транспорт и
депонирање на КО со примена на технолошки елементи во логистичките
пристапите концентрација, специјализација, децентрализација, кооперација и
интеграција, се ова во реално време на реален простор и функционално со
потенцирање на аспектите техника, технологија, сообраќај и транспорт,
економија и екологија), систем (планските региони во РМ функционално и
структурно поставени со целокупната сопствена статика и динамика), процес
(се што може да го примени логистиката како постапка но и како микс од
логистички правила и постапки), пристапот (конкретно преку примена на
траснпортни мрежни алгоритми), и трошок (дефиниран како економска корист
за луѓето и организираните претпријатија за УКО). Се ова зачинето со
материјали, луѓе и информации кои се основни елементи за важност на
ЛМУКО по време, по трошок и по сложеност. Идентификацијата треба да
значи примена на квалитетна одлука, кој ја носи таа одлука, како се одлучува,
по кој процес треба да се реализира одлуката која треба да биде како
посакувана потреба, во големина која треба да задоволува, во реално време,
структурално подредена и на точно место дефинирана. Планирањето и
изведбата ќе се темелат на се претходно како елементи јасно идентификувани и
прецизирани со постоечка можност за подобрена состојба. Сценаријата,
алтернативите и можностите треба да идентификуваат можности кои мора да
нудат можност за подобрена опција. Тестирањето ќе биде претставено преку
оценка, влијанија од аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа, и пристапи
со коефициенти на влијанија, влијанија и толкувања за сите и како збир.
Додека функционалноста ќе се однесува на седум реални и јасно прецизирани
показатели и тоа за населени места, население, КО, површнина, густина,

VІІ -19-

ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКТАТА СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ
СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

домаќинства и станови. Примената треба да понуди реална и прецизна можност
за се погоре наведено да добие ефект преку јасно и точно рангирање на
состојбата која се има како основа. Ова треба да се постави како можност за
поврзување со современата компјутерска технологија, и да постои можност за
споредба со реалноста. Спојот на методологија за ЛМУКО ќе користи строги
научни правила и принципи кои ќе одат во насока на создавање на нова
ЛСУКО.
Тоа ќе оди преку методологија за создавање на ЛСУКО која ќе оди во
прилог на дефинирање на основните научни методи каде производ се
основните елементи, преку основните фази, планот и начинот на изведба,
тестирањата за квалитетна функција, применливоста за постигнување на
оптимална ефикасност и COST BENEFIT од ЛСУКО и задолжителна примена
на споредбена анализа. Вака поставени основите на ЛМУКО и желбата за
ЛСУКО се старт на една стратегија кој би започнала со констатација на целите,
политиките, инструментите и индикатортите, потоа би се одредиле
побарувањата и нивната меродавност преку одредување на параметри на
влијание кои ќе понудат одредена реализација (во одреден број на чекори.
планот и изведбата по строго дефинирани правила на планирање и изведување
со формулација на посакувана стратегија, нејзино спроведување и на крај
контролирање. Функцијата и примената одредени преку трошок, во реално
време и на реален простор. На крај бенифитот да биде обостран и за
постигнување подобрено функционално ниво со јасно и прецизно дефинирање
на јаки, слаби, позитивни и негативни страни.
Само вака ќе се добие реална валидност и имлементација која ќе биде
оправдана и одржлива на долг рок за ЛМУКО и негова помош за создавање на
ЛСУКО кои треба да понудудат можност за споредба со секоја стратегија на
УКО на било кое ниво. На крај во оваа фаза 2 за реализација на ЛМУКО во
функција на ЛСУКО потребно е јасно и прецизно вреднување на јасна и
недвосмислена функционална имлементација која нуди можност на примена
напроцес на контролинг на сите логистички перформанси. Потенцираните
примена, валидација и верификација на ЛСУКО од фаза два се претставени во
табела 7.6.
Табела број 7.6. Примена, валидација и верификација од фаза 2 на ЛСУКО – преку
реализација на ЛМУКО во функција на ЛСУКО
ПРИМЕНА од фаза 2 би научниот методолошки пристап за оправданост на секое поле
како нaучно така и законско како за ЛМУКО посебно за ЛСУКО.
ВАЛИДАЦИЈАТА од фаза 2 значи реална и вистинска можност поткрепена на секое
ниво со јасна имлементирачка моќ на секоја постапка во секој момент. При тест
состојба значи дека на лесен и субјективен начин ќе се имлементира посакуваната
замисла за УКО.
ВЕРИФИКАЦИЈАТА од фаза 2 претставува реална можност за научна реализација на
ЛСУКО како краен производ на целокупниот УКО систем. При тест состојба ЛМУКО
значи имлементиран и ефикасен одржлив модел и тоа низ сите фази на опстојување.

ФАЗА 3: ЛОГИСТИЧКИ ПЕРФОРМАНСИ НА ЛМУКО И ЛСУКО:
Констатациите за перформансите на ЛМУКО и ЛСУКО би биле
логистички сообраќајно транспортен научен поглед дефиниран со валидни и
верификувани перформанси, изводливи од технолошки, ефикасно и
продуктивно применливи и реално имлементирани. На крај би произлегла и
една јасна и недвосмислена SWOT анализа. Тоа само така ќе има реална
примена функционална за РМ односно за секој општински центар пооделно но
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и како групирани општински центри. ЛМУКО е технолошки, економски и
продуктивно оправдан и изводлив со примена на се што е претходно
констатирано и посакувано. Потоа ЛСУКО ќе биде применлива, валидна и
верификувана на секое ниво на функционалност за УКО со реално гледање на
работите за населени места, население, КО, површина, густина, станови и
домаќинства како официјални податоци од ДЗСРМ, доколку тоа не е така ќе се
бара соодветно јасно и прецизно решение.
Мора да се потенцира дека ЛМУКО мора да има низа на влијанија врз
ЛСУКО но главни се оние заклучни толкувања кои ќе бидат производ од
ЛМУКО и влез во ЛСУКО, тоа е јасно идентификувана состојба за
имлементација на ЛМУКО и ЛСУКО. Ова значи дека секогаш мора да се
констатираат логистичките перформанси кои можат реално да произлезат.
Кругот на резонирање мора да се ограничи доколку се сака исплатливо и
одржливо логистичко решение. Трошоците, добивките и ефикасноста се
методи кои прават јасен и недвосмислен скок кон повиско сценарио во
ЛМУКО. Овие методи се применуваат во денешната економска научна мисла
но и секогаш биле во употреба во зависност од временските економски
погледи. Ова констатира можност за примена и имплементација на пред и
потоа состојба со УКО гледано низ призмата на примена на ЛМУКО.
Имплементацијата на ЛСУКО треба да изускува шест сценарија, за секое
сценарио по пет алтернативи, и за секоја алтернатива по десет реални
можности кои треба да понудат реална и јасно дефинирана оценка за секој
општински центар во РМ. Ова треба да понуди можност за анализа на
состојбата пред и да констатира што потоа нормално со потенцирање на
економските погледи и можности. На крај од ова истражување би произлегла и
реална SWOT анализата која ќе има можност да понуди реално дефинирање на
сите јаки и слаби страни на ЛМУКО и ЛСУКО но и предности и недостатоци
темелени на реална основа. Потенцираните примена, валидација и
верификација на ЛСУКО од фаза три се претставени во табела 7.7.
Табела број 7.7. Примена, валидација и верификација од фаза 3 на ЛСУКО – преку
логистички перформанси на ЛМУКО, и на ЛСУКО
ПРИМЕНА од фаза 3 би биле посакуваните логистички перформанси за ЛМУКО и
ЛСУКО јасно и прецизно дефинирани и прецизирани за потребите на УКО во РМ.
ВАЛИДАЦИЈАТА од фаза 3 значи реални и вистински логистички перформанси на
научна основа за УКО. При тест состојба ЛМУКО и ЛСУКО значат можност на
проценка на се со своите позитивни и негативни страни како и предности и
недостатоци на нов систем на УКО.
ВЕРИФИКАЦИЈАТА од фаза 3 претставуваат јасно и прецизно потенцирани
логистички перформаси на целокупниот УКО систем како посакувана состојба. При
тест состојба ЛМУКО и ЛСУКО значат една комлетна состојба за УКО од почеток до
крај.

И на крај.
ФАЗА 4: ПРИМЕНА ВАЛИДНОСТ И ВЕРИФИКАЦИЈАНА ЛМУКО И
ЛСУКО:
За примена, валидност и верификација на ЛМУКО и ЛСУКО мора да се
констатира поинаков поглед на УКО во РМ конкретно логистички сообраќаен
транспортен поглед. Дополнително мора да се констатира дека во ова
истражување се моделира, програмира и создаде нов ЛМУКО. Тој нов ЛМУКО
претставува влез во нова ЛСУКО како развојна идна стратегија. УКО ќе биде

VІІ -21-

ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКТАТА СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ
СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

дефиниран преку прецизно и јасно дефинирани законски правила за УКО.
Логистичките елементи претставени преку аспекти, концепти, задачи, функции
и нивоа, и пристапи јасно и прецизно дефинирани како чисто логистички
правила. Територијално и реално претставени податоци преку седум фактори
населени места, население, КО, површина, густина, домаќинства и станови за
РМ поделена на осум плански региони и осумдесет дефинирани општински
центри. Методологијата за ЛМУКО и ЛСУКО ќе биде по сите научни правила
кои владеат за оформување на вакво дело кое е производ од едно вакво реално
истражување. Логистичките перформанси на ЛМУКО и ЛСУКО се реални,
издржани, оправдани, валидни, верификувани и имлементирани. Овамоди во
прилог на реално и точно резимирана состојба на УКО во РМ преку нов модел
и нова стратегија.
На крај откако се создаде нов производ ЛМУКО се констатира дека
постојат низа на натамошни истражувања како можности за кои како можност
за истражување нема лимити. Само ваков флексибилен приод на работите нуди
валидно, верификувано и функционално логистичко решение за УКО во РМ,
но и секаде воопшто. Потенцираните примена, валидација и верификација на
ЛСУКО од фаза четири се претставени во табела 7.8.
Табела број 7.8. Примена, валидација и верификација од фаза 4 на ЛСУКО – преку
ЛМУКО
ПРИМЕНА од фаза 4 би бил крајно логистичко решение ЛМУКО и ЛСУКО за
потребите на УКО во РМ разгледувано од сообраќајно транспортна природа.
ВАЛИДАЦИЈАТА од фаза 4 значи нов ЛМУКО и нова ЛСУКО како уникатни модел
и стратегија.
ВЕРИФИКАЦИЈАТА од фаза 4 одржлива примена на ЛМУКО и ЛСУКО во РМ како
државотворна законски дефинирана целина, тестирани било каде и на било која
државотворна законска целина.

Научниот пристап и примена на ваквиот фазен преглед на валидацијата
и верификацијата се темели на публкикациите со предзнак логистика кои
секогаш секоја постапка ја разгледуваат на нивоа, сегменти, фази и чекори.
Моделирањето на ваков начин го нудат публикациите (M. Čičak – 2003) 22,
математичкото моделирање за потребите на сообраќајот разгледуван од
економска перспектива (T. Zečević – 1977) 23, но и посакуваниот валиден и
верификуван пристап на дело во градска средина (S. Zečević., S. Tadić – 2006) 24.
Овие публикации биле основа за квалитетно моделирани валидни и
верификувани дела кои се презентирани на низа стручни конференции.
Основата скоро на секој од преходно цитираните трудови ја имаат превземено
од овие но и публикациите кои се цитирани во преходните глави од
менаџерска, логистичка, економска, сообраќајна и законска природа. Затоа и
примената, валидноста и верификацијата на ЛМУКО е темел на овие
публикации, но има и уникатно поставени креаторски правила и можности кои
кандидатот на оваа докторска дисертација за прв пат ги применува за
потребите на УКО.

22
M. Čičak., „Modeliranje u železničkom saobraćaju”, Univerzitet u Beogaradu, Saobračajni fakultet, Beograd,
Beograd, 2003
23
T. Zečević., „Matematičko i statističko modeliranje”, Ekonomski fakultet u Prilepu, Novinsko-izdavačko
preduzeče >> Kniževne novine<<, Redakcija >>Stručna kniga<<, Beograd, Beograd, 1977
24
S. Zečević., S. Tadić „City logistika”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 2006, Beograd, 2006
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7.4.

ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ НА ПОЛИТИКАТА НА ЛОГИСТИЧКАТА
СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД - ЛСУКО СО
ЛОГИСТИЧКИОТ МОДЕЛ - ЛМУКО

Функционалната зависност на политиката со ЛСУКО и ЛМУКО се води
од пристапите за создавање на моделот како и елементите кои се значајни за
формирање на стратегијата како наслови 6.1. и 6.2.. Овај дел ќе биде објаснет
со посебно акцентирање на политиката за ЛСУКО, посебен дел за ЛМУКО и на
крај ќе се даде одредена поврзаност на овие две посебни целини како склоп кој
има зависност од политиката на дејствување.
За ЛМУКО како и за секоја стратегија така и оваа стратегија во својот
опфат ги има сите наведени елементи на една стратегија. Тие елементи кога
станува збор за една применлива стратегија се претставени во пет делови. Тие
пет делови се следните:
ПРВ ДЕЛ: Воведен дел на стратегијата за УКО каде се акцентира политиката
за квалитетна животна средина. Во овај прв воведен дел претставена е општата
улога на стратегијата за УКО. Тука се одразува националната политика за УКО.
Се одредуваат идните насоки во еден подолг период (најчесто период од 20
години). Се потенцираат сите минати состојби кои го прателе УКО. Се
потенцираат сите принципи на одржливост за користење на сите природни и
општествени ресурси. Од законска страна стратегијата ги претставува главните
решенија на државата за остварување на целите, активностите и мерките за
решавање на прашањата со УКО, како и воспоставување на ефикасен и
одржлив систем за УКО. Како и секоја стратегија така и стратегијата за УКО
својот воведен дел треба да ја потенцира својата првенствена намера со која
сака да ја решава состојбата која ќе ја управува, потоа треба јасно и на
невосмислен начин да ги претставува можностите за намалување на КО како и
можноста КО да се користи како енергенс. Тоа би значело оптималност во
искористување на еден современ систем за УКО. И на крај како крајна намера е
воведување на современите технологии со почитување на еколошките и
економските компоненти кои го следат УКО. Во овај дел од стратегијата се
поставуваат и мерките на равнотежа помеѓу правните, институционалните,
организациските, социолошките и особено економските финансиски
инструменти. Во првиот дел како посебен осврт на стратегијата се дава и
краток преглед на сегашната состојба на УКО. Политичката и законска рамка,
организацијата на институциите, човечките ресурси, покривањето на
трошоците и финансирањето на услугите, развојните компоненти, свеста на
инволвираните субјекти, сите фази на УКО (создавање, собирање, транспорт и
депонирање) како посебни целини на кои треба да се посвети сериозно
внимание.
ВТОР ДЕЛ: Дали сегашната состојба со УКО дава одредени резултати и дали
може нешто да се подобри, дали постојат некои детектирани недостатоци и
слично се делови кои мора сериозно да се потенцирани во овај краток осврт.
Постојната законска и институционална рамка и активност за
транспортирање (законите, кој е надлежен за спроведување на законите,
каква е хиерархијата на државната и локалната власт, каква е примената на
директивите на ЕУ, и резолуциите на организацијата на обединетите нации,
кои прописи треба да се почитувааат за транспортирање на КО)
Сегашниот статус на институциите и надлежните органи (задачите и
надлежностите за УКО, кои се практиките и кои се преклопувањата на
одредените институции, како се управува со КО на локално, регионално и
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државно ниво, кои се стандардите, инструментите и инвестициите за
воспоставување на интегриран систем за УКО).
Свеста кај инволвираните субјекти и пошироката јавност (какво е нивото
на луѓето каде ќе се практикува одредената стратегија, дали постои одредена
манифестација на спротиставеност за одредената стратегија и дали постои
мотив одредената стратегија да добие соодветна реализација и во секој момент
да постои можност за информираност на сите субјекти).
Економските прашања (изворите на средсва кои ќе служат за покривање на
трошоците за финасирање на УКО тука главно се потенцираат трошоците за
транспорт на КО, дефинирањето надоместоците за собирање отсранување и
транспорт на секој создаден КО (КО кој го создаваат домаќинствата,
комерцијалните објекти, индустриските капацитети, болниците, училиштата,
админсистративните објекти, како и сите други субјекти кои го сочинуваат
еден општествен систем)). Овие прашања е битно да се разгледаат и од аспект
на тоа кој треба да ги спроведува и како ќе се врши процентуалното
насочивање на овие економски аспекти и по која методологија.
Постојните економски текови и практики за УКО (Тука јасно и
недвосмислено ќе бидат претставени сите видови на КО кој се создаваат во
општеството и тоа КО, комерцијален отпад, отпад од здравствените
институции, градежен отпад и шут, индуструски неопасен отпад, индустриски
опасен отпад, отпад од рударството, земјоделски отпад од животинско и
растително потекло, стари пневматици и гуми, минерали и малса, стари возила,
стари акумулатори, отпад од електро материјали и електронски отпад како и
други видови на опасен и неопасен отпад).
Собирање и транспорт на отпадот (опфаќа опрема со која се собира и
транспортира КО, како и опрема и ниво на собирање и транспорт на посебните
видови на КО, но и можностите од собирање, транспорт и депонирање на
селетиран КО кој како таков ќе добие соодветно депонирање или одлагање).
Третман преработка и рециклирање (активностите кои се потребни за оваа
состојба, дали постои пазар кој ќе бара ваква понуда и дали постои можност за
инвестирање во овај сегмент).
Отстранување на отпадот (како се отстранува комуналниот отпад, дали се
врши одредена селекција, дали се собира опасниот одделно од неопаниот КО,
дали и како се транспортира КО, каква е состојбата со депониските простори со
кои се располага, каков е ризикот на тие места, дали со депонирањето се
загадуваат одредени природни богатства и слично).
ТРЕТ ДЕЛ: Во третиот дел се одредуваат стратешките аспекти и цели на УКО.
Се одредуваат стратешките прашања (развојните програми, усогласувањето на
законодавството, инфраструктурните можности, финансирањето и јавните
ставови за проблемите за УКО), потоа се прави одредување и јасно
прецизирање на основните стратешки цели како и посебните цели кои го
пратат УКО (националната политика за УКО, политиката на законодавството,
институционалната и организациона поставеност, човечките ресурси и
капацитети, финансиските ресурси, економските механизми, свеста на јавноста
на сите инволвирани субјекти, системот на собирање податоции и информации,
техниките за современиот систем за УКО, депонискиот простор, постоењето
или непостоењето на посебни депонии за опасен и неопасен КО и потенцирање
на индустриски и еколошки жаришта), потоа се одредуваат основните
принципи за УКО (клучните принципи за УКО по хиерархија, близина,
самоодржливост, одговорност, и надоградливост. Тука исто така спаѓа и
процесот на повторно искористување на КО како одреден енергенс, и процесот
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ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКТАТА СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ
СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

кој ја регулира постапката на премин на границата на одреден отпад), Се
одредуваат стратешките карактеристики на општата шема на УКО (решавање
на проблемите на изворот на создавање на КО, систем на селективно собирање
на КО (еден од највисоките приоритети), производи со изминат рок да се
третираат како отпад, замена на необновливите природни ресурси земајќи ги
во предвид економските, еколошките и социјалните аспекти, воспоставување
на национални капацитети за третман и отстранување на КО (регионални
центри), инфраструктурни објекти за управување со опасен отпад, посебни
видови на КО, рационално и безбедно користење на земјиштето од аспект на
животна средина, депонирање на онај отпад кој не може да се преработува или
рециклира, санација на одредени локалитети кои се од еколошко значење). Во
овај трет дел се одредуваат и главните карактеристики на општата шема за
УКО кои по природа се исти како оние во стратешките цели но сведени на едно
оперативно ниво (теренско). Тука клучна улога има новосоздадениот ЛМУКО
со преходно претставените формулации и уникатни толкувања.
ЧЕТВРТ ДЕЛ: Мерки за спроведување на стратегијата за УКО – тука спаѓаат
сите оние законски правни и технички мерки кои се бараат како нормативи за
примена на одредена стратегија. Тука мора да се држиме и во тие рамки. Тоа е
реалност за примента на новиот ЛМУКО. И,
ПЕТТИ ДЕЛ: Економски и реални услови за спроведување на посакуваната
стратегија со јасно потенцирање на краток, среден и долг рок на примена на
одредена стратегија за УКО. Тука се опфатени сите горенаведени делови
потенцирани за краток, среден и долг рок на функција.
Кога станува збор за ЛМУКО во функција на политиката и примена на
едно инженерско техничко ниво мора да се постават работите за УКО на веќе
оформена регионализација за РМ јасно ќе се постави потребата од анализа на
мрежата што претставува јасно, прецизно откривање на фактите за изведување
на заклучок. Сите составни општини од регионите кои ќе бидат разгледувани
во ова истражување се претставени сликовито, нивната гравитација кон
главната општина на овие осум плански региони се посебно (исцртани од стана
на кандидатот на ова истражување како извадоци од целосната карта на РМ,
така оформени треба да бидат реалната база за вистинити заклучоци во оваа
докторска дисертација претставени во глава пет на ова истражување.
Додека нивото на функционалност на мрежата претставува јасен и
прецизен поглед на општините од регионите зависно нивната големина по
основ на број на население и нејзина функционалност по инфраструктурна и
конфигуративна поставеност во одреден простор. Сликовитиот приказ е
изработен од стана на кандидатот на ова истражување. Наведените сликовити
прикази како и наведените прилози во претходниот тек на ова истражување
нудат реална основа на функционално разрешување на УКО со едни уникатни
шеми на логистичко решение за секоја општина. Од аспект на исплатливост и
примена на сите наведени логистички аспекти, концепти, задачи, функции и
нивоа како и пристапи главен показател за креирање на овие функционални
зони на УКО е факторот број на население. На наредните слики број 7.4. до
слика број 7.13. дадени се функционалните зони на УКО од 5000 жители до над
100000 жители. Примената на ЛМУКО на терен е уникатно прикажана и со ова
може да се утврдат сите стратегиски елемени кои ЛМУКО ги нуди како
реалност. Воедно мора да се потенцира дека за да се примени оваа функција и
да се добијат овие посакувани логистички перформанси потребно е се што е
дел од ова истражување во целост да се практикува. Тоа е еден од условите
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Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
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ЛМУКО да има одржлив и јасно прецизиран имлементирачки елемент во
ЛСУКО на краток, среден и долг рок.
Изглед на општина до 5000 жители со
градски карактер

Изглед на општина до 5000 жители со рурален
карактер

Слика број 7.4. – Изглед на општина со големина од 5000 со градски центар и 5000 со
рурален центар – како функционална зона на УКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Констатација од слика 7.4. е дека доколку општината е градска тогаш
градот е една посебна целина, а за населените места се практикува просторен
логистички концепт кој нуди оптимални логистички перформанси за
функционалност.
Изглед на општина до 10000 жители со
градски карактер

Изглед на општина до 10000 жители со рурален
карактер

Слика број 7. 5. – Изглед на општина со големина од 10000 со градски центар и 10000
со рурален центар – како функционална зона на УКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Констатација од слика 7.5. е дека доколку општината е градска тогаш
градот е една посебна целина, а за населените места се практикува логистички
концепт кој нуди оптимални логистички перформанси за функционалност.
Нема некоја сериозна разлика со слика 7.4. заради тоа што бројот на жители
кои создаваат КО е во мали граници. Тука освен просторен логистички концепт
може да се применува и временски логистички концепт.
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Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Изглед на општина до 20000 жители
со градски карактер

Изглед на општина до 20000 жители со
рурален карактер

Слика број 7.6. – Изглед на општина со големина од 20000 со градски центар и 20000
со рурален центар – како функционална зона на УКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Констатација од слика 7.6. е дека доколку општината е градска тогаш
градот е една посебна целина која се разделува на посебни дополнителни, а за
населените места се практикува логистички концепт кој нуди оптимални
логистички перформанси за функционалност во рамки на тие зони. Тука освен
просторен логистички концепт и временски логистички концепт се применува
и соодветен логистички пристап.
Изглед на општина до 30000 жители со
градски карактер

Изглед на оптимална општина до 30000
жители со рурален карактер

Слика број 7.7. – Изглед на општина со големина од 30000 со градски центар и 30000
со рурален центар – како функционална зона на УКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Констатација од слика 7.7. е дека доколку општината е градска тогаш
градот е една посебна целина која се разделува на посебни дополнителни, а за
населените места се практикува логистички концепт кој нуди оптимални
логистички перформанси за функционалност во рамки на тие зони. Тука освен
просторен логистички концепт и временски логистички концепт се применува
и соодветен логистички пристап со примена на сите логистички аспекти кои
значат сериозна заштеда на целокупниот УКО систем.

VІІ -27-
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СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Изглед на општина до 40000 жители со
градски карактер

Изглед на голема општина до 40000 жители со
рурален карактер

Слика број 7.8. – Изглед на општина со големина од 40000 со градски центар и 40000
со рурален центар – како функционална зона на УКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Констатација од слика 7.8. е дека доколку општината е градска тогаш
градот е една посебна целина која се разделува на повеќе посебни
дополнителни, а за населените места се практикува логистички концепт кој
нуди оптимални логистички перформанси за функционалност во рамки на тие
зони. Тука освен просторен логистички концепт и временски логистички
концепт се применува и соодветен логистички пристап или повеќе логистички
пристапи со примена на сите логистички аспекти кои значат сериозна заштеда
на целокупниот УКО систем.
Изглед на општина до 50000 жители со
градски карактер

Изглед на многу голема општина до 50000
жители со рурален карактер

Слика број 7. 9. – Изглед на општина со големина од 50000 со градски центар и 50000
со рурален центар – како функционална зона на УКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Констатација од слика 7.9. е дека доколку општината е градска тогаш
градот е една посебна целина која се разделува на повеќе посебни
дополнителни, а за населените места се практикува логистички концепт кој
нуди оптимални логистички перформанси за функционалност во рамки на тие
зони. Тука освен просторен логистички концепт и временски логистички
концепт се применуваат повеќе логистички пристапи со примена на сите
логистички аспекти кои значат сериозна заштеда на целокупниот УКО систем.
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ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКТАТА СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ
СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Изглед на оптимална општина до 75000
жители со градски карактер

Изглед на оптимална општина до 75000 жители
со градски карактер со силно изразени
рурални регионални центри

Слика број 7.10. – Изглед на општина со големина од 75000 со градски центар и 75000
со рурален центар – како функционална зона на УКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Констатација од слика 7.10. е дека доколку општината е градска тогаш
градот е една посебна целина која се разделува на повеќе посебни
дополнителни, а за населените места се практикува логистички концепт кој
нуди оптимални логистички перформанси за функционалност во рамки на тие
зони. Тука се применува функционален логистички концепт се применуваат
сите логистички пристапи со примена на сите логистички аспекти кои значат
сериозна заштеда на целокупниот УКО систем на оперативо, диспозитивно и
диференцирачко ниво.
Изглед на голема општина од 75000 до
100000 жители со градски карактер

Изглед на голема општина од 75000 до 100000
жители со градски карактер со силно изразени
рурални регионални центри

Слика број 7.11. – Изглед на општина со големина 75000 до 100000 со градски центар
и 75000 до 100000 со рурален центар – како функционална зона на УКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Констатација од слика 7.11. е дека за реализација на УКО мора да има
стратегија која би се темелела на модел. Реално би било ЛМУКО да се
применува за одржлива ЛСУКО.
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ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКТАТА СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ
СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Изглед на многу голема општина до
100000 жители со градски карактер

Изглед на многу голема општина до 100000
жители со градски карактер со силно
изразени рурални регионални центри

Слика број 7.12. – Изглед на општина со големина до 100000 со градски центар и
100000 со рурален центар – како функционална зона на УКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Констатација од слика 7.12. е дека за реализација на УКО мора да има
стратегија која би се темелела на модел. Реално би било ЛМУКО да се
применува за одржлива ЛСУКО. Тука за реализација на посакувани логистички
перформанси потребно е примена на низа на економски и стратегиски анализи
на долг рок.
Изглед на општина над 100000 жители
со градски карактер

Изглед на општина над 100000 жители со
градски карактер со силно изразени рурални
регионални центри

Слика број 7.13. – Изглед на општина со големина над 100000 со градски центар и
над 100000 со рурален центар – како функционална зона на УКО
Изработена од кандидатот на докторската дисертација

Констатација од слика 7.13. е дека за реализација на УКО мора да има
стратегија која би се темелела на модел. Реално би било ЛМУКО да се
применува за одржлива ЛСУКО. Тука за реализација на посакувани логистички
перформанси потребно е примена на низа на економски и стратегиски анализи
на долг рок.
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ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКТАТА СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ
СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Функционалната зависност на ЛСУКО од ЛСУКО мора да се носи со
реална и одржлива имлементација. Имплементирањето и примената на оваа
новина како уникатна би се темелела на конкретните извештаи кои се
производна новиот ЛМУКО како негови јасно дефинирани ЛОГИСТИЧКИ
ОЦЕНКИ (ПАРАМЕТРИ), ЛОГИСИЧКИ ВЛИЈАНИЈА (ПОКАЗАТЕЛИ)
и ЛОГИСТИЧКИ ИЗЛЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЗРАЗЕНИ КАКО
СЦЕНАРИЈА И АЛТЕРНАТИВИ КАКО МОЖНИ ОПЦИИ.
Конкретен извештај од ЛМУКО е претставен на наредната слика број
7.14. е даден за извештаите за логистичките оценки по регион.
ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА - ПАРАМЕТРИ

Слика број 7.14. Извештај за логистички оценки по регион

Изработена од кандидатот на докторската дисертација, конкретен производ од ЛМУКО

Од овај извештај јасно се потенцира дека со јасна претстава на сите
ПАРАМЕТРИ во ЛМУКО се добива конкретна ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА за
секоја општина пооделно како дел од соодветен плански регион.
Конкретен извештај од ЛМУКО е претставен на наредната слика број
7.15. е даден за извештаите за логистичките влијанија по регион.
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Слика број 7.15. Извештај за логистички влијанија по регион

Изработена од кандидатот на докторската дисертација, конкретен производ од ЛМУКО

Од овај извештај јасно се потенцира дека со јасна претстава на сите
ПОКАЗАТЕЛИ во ЛМУКО се добива конкретно ЛОГИСТИЧКО ВЛИЈАНИЕ
за секоја општина пооделно како дел од соодветен плански регион.
Конкретен извештај од ЛМУКО е претставен на наредната слика број
7.16. е даден за извештаите за излезните логистички елементи по регион.
ИЗЛЕЗНИ ЛОГИСТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ - СЦЕНАРИЈА

Слика број 7.16. Извештај за логистички излезни елементи по регион

Изработена од кандидатот на докторската дисертација, конкретен производ од ЛМУКО

VІІ -32-

ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКТАТА СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ
СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Од овај извештај јасно се потенцира дека со јасна претстава на сите
ПАРАМЕТРИ И ПОКАЗАТЕЛИ во ЛМУКО се добива конкретно
ЛОГИСТИЧКО СЦЕНАРИО за секоја општина пооделно како дел од
соодветен плански регион и избор на АЛТЕРНАТИВА како дел од наведеното
сценарио.
Конкретен извештај од ЛМУКО е претставен на наредната слика број
7.17. е даден за извештаите за логистичките оценки по регион.
ИЗЛЕЗНИ РЕАЛНИ ПРЕСМЕТКИ

Слика број 7.17. Извештај за излезни реални пресметки

Изработена од кандидатот на докторската дисертација, конкретен производ од ЛМУКО

Од овај извештај јасно се потенцира дека со јасна претстава на сите
ПОСАКУВАНИ ПАРАМЕТРИ И ПОКАЗАТЕЛИ во ЛМУКО се добива
конкретно ПОСАКУВАНО ЛОГИСТИЧКО СЦЕНАРИО за секоја општина
пооделно како дел од соодветен плански регион и избор на ПОСАКУВАНА
АЛТЕРНАТИВА како дел од наведеното сценарио. Ова ќе овозможи јасна
претстава на ПОСАКУВАНАТА СОСТОЈБА ЗА УКО. Тоа јасно ќе наведе
што е потребно да се стори за да се има таа состојба но и ќе го потенцира
економскиот момент на ЛМУКО колку би чинела таа ПОСАКУВАНА
СОСТОЈБА.
Ова ЛМУКО го прави секогаш да биде една од клучните алатки кога ќе
се сака да се вложува во подобрен квалитет на УКО. Секогаш јасно ќе бидат
потенцирани кои се логистичките расположливи перформанси и како доколку
се посакува нова состојба, каде и колку треба да се инвестира за да се добие
новата состојба. Ова ќе овозможи примена на овај ЛМУКО на реална основа за
секоја општина.
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7. 5.
МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД –
ПРЕД И ПОТОА АНАЛИЗА

Откако ќе се идентификуваат соодветните стратегии за да се постигнат
задачата и целите на организацијата, оние кои треба да извршат реална
примена се соочуваат со предизвикот да ги стават тие стратегии во акција.
Спроведувањето логистичка стратегија е процес од пет чекори:
Чекор 1. Распоредување одговорности за спроведувањето на стретегијата
на соодветни поединци или групи.
Чекор 2. Подготвување нацрт на детални планови на активности кој
специфицира како ќе се примени стратегијата.
Чекор 3. Воспоставување временски распоред за спроведувањето на
стратегијата што вклучува прецизни и измерени цели поврзани со
остварувањето на планот на активности.
Чекор 4. Распределување соодветни ресурси на одговорните поединци или
групи.
Чекор 5. Назначување поединци или групи, одговорни за спроведувањето
на корпоративните, секторските и одделенските цели.
Остварувањето на посакуваните цели на УКО како систем, пред се на
долгорочните, е во корелација со изборот на стратегијата, стратегиските
планови и стратегиското однесување.
Некои системи растат и се развиваат да бидат екстремно големи и
профитабилни, додека другите одат кон пропаст. Некои системи се
приспособуваат кон многу нови работни активности, додека другите не.
Во годините што доаѓаат, зголемувањето на видовите на околината,
социјалните и технолошките промени, зголемувањето на индустриски системи,
зголемениот недостаток на природните ресурси ќе ја направат УКО средина
уште покомплексна од порано.
Како УКО системи донесуваат одлуки за нивната иднина во вака
сложена и променлива средина? е едно од основните прашања кое што се
поставува пред овие системи.
Кога станува збор за имлементација на ЛСУКО најчесто се применува
портфолио - анализа која е техника на управување со различни процеси во
секоја стратегија од почеток до крај. За примена на оваа анализа се поаѓа од
фактот што одделните општини и одделните системи на УКО, се наоѓаат во
различна развојна фаза. Соодветно на тоа треба да се планира и стратегиски
пристап за оценка на УКО од аспект на долгорочните цели на одделните
општини. Во литературата за менаџмент и во практика, развиени се повеќе
портфолио- техники за оценување на стратегиите, за ЛСУКО само споменати
како можности се: Матрица 2х2, BCG- матрица на раст/ учество, GE – матрица
на атрактивност на пазарот – деловната позиција и Еволутивна матрица за
производ – пазарен сегмент. Накратко за наведените четири можни
имлементациони можности се следни и се во примена на ЛСУКО во одделни
општини.
Стратегијата матрица 2х2 е исполнување (извршување). Стратегијата е
земање на правилното и извршување на правилното. Од една страна, мора да се
одбере правилната насока за акција, а од друга страна, мора тоа да се направи
на вистински начин. Но ако ЛСУКО и нејзиното исполнување имаат повеќе
мани, тогаш напорот е “осуден од самиот почеток” и шанси за успех на
ЛСУКО се нула. Но ако ЛСУКО е правилна, а нејзиното извршување и
имлементација има мани, тогаш виновни се оние кои направиле неквалитетно
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поставување на ЛСУКО и тогаш имаме таканаречена “крпена работа”.
Вистинската опасност овде е во тоа што пребрзо сме ја оцениле ЛСУКО за
правилна. Стратегијата така ќе биде осудена и ќе мора да се имлементира друга
стратегија која најверојатно ќе биде со помал квалитет. Серијата од настани
преку кои стратегијата е поврзана со исполнувањето може да резултираат во
серија од неадекватни стратегии, кои ќе водат надолу, кон долните нивоа на
функционалност.
Необична ситуација се случува кога ЛСУКО е беспрекорна но нејзиното
извршување е несоодветно. Во тој случај, правиме екстремно добро нешто што
воопшто не треба да го правиме. Овој случај е наречен “справување со
катастрофи” менаџментот тоа го дефинира како превземање ризик. Само кога
ЛСУКО и нејзиното извршување се успешни се има добра шанса за успех. Но
дури ни тогаш успехот не е загарантиран. Ако конкуренцијата има подобри
стратегии и истите ги изведува поуспешно, поделикатно и попосветено, може
повторно да се изгуби битката за квалитетна ЛСУКО имлементација. Па, дури
и кога има правилна ЛСУКО и се изведува ефикасно и ефективно, се што
можеме да се каже е дека надежта е во наша корист и дека имаме “релативно
добра шанса”. Имплементацијата на ЛСУКО и нејзината правилна и
неправилна одржливост и примена на дело ја прикажува важноста на
решението, дали е избрана вистинската стратегија и дали истата е правилно
изведена. Три од четирите можности доведуваат до одреден вид на неуспех.
Само една од нив значи да се направи вистинското нешто на вистински начин
бидејќи стратегија е темпирање, кое треба да е темпирано во е вистинскиот
момент “правовремено” што влијае врз поволностите. Така намерите се
ускадуваат со реалноста и така тактиките ја оформуваат стратегијата.
Алгебарски кажано тоа значи дека стратегија е извршување. Поедноставно
кажано се прилагодуваме кон променливите околности. Истото тоа го прави и
ЛСУКО. Но ако јасно се постават сите оценки влијанија и сценарија од
ЛМУКО и на база на реални посакувани параметри и показатели ЛСУКО мора
да биде релативно добра стратегија.
Во овај наслов ќе бидат анализирани трошоците и добивките, како и
ефикасноста како посебни поднаслови. Акцентот ќе биде ставен на ПРЕД и
ПОТОА анализа. Пред анализата ќе биде објаснета со анализата на трошоци и
добивки и тоа низ четири уникатни фази кои се дел од поднасловот 7.5.1.
(четирите фази се изработени од страна на кандидатот на докторската
дисертација), на база на искуства при моделирањето и составувањето на
ЛМУКО. Потоа анализата ќе биде објаснета со анализата за ефикасност и тоа
низ дополнителни четири уникатни фази кои се дел од поднасловот 7.5.2., и
кои опфаќаат веќе готов ЛМУКО како модел (четирите фази се изработени од
страна на кандидатот на докторската дисертација), на база на искуства при
моделирањето и составувањето на ЛМУКО и согледувања на посакуваните
логистички перформанси кои треба да ги нуди новиот ЛМУКО. Само вака
ЛМУКО може да биде нова одржлива и реална состојба за имлементација во
нова ЛСУКО.
Научниот пристап на ова поле во својот опфат имаше само компарации
од низа на трудови кои се дел од користената литература. Некои од поважните
кои ги третираат логистичките перформанси се опфат на публикуваното дело
за логистички контролинг и преформанси 25, кое нуди фазен логистички пристап
G.M. Radivojević., M.D. Miljuš, M.B.Vidović., „Logistički kontroling i performanse”, Univerzitet u Beogradu,
Saobraćajni fakultet, Beograd, 2007

25

VІІ -35-

ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКТАТА СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ
СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

на секое инженерско согледување. Публикацијата која претодно е потенцирана
за логистички квалитет 26, како и управувањето со логистичките информации за
постигнување посакуван бенифит 27 исто по фазен приод на согледување на
секоја анализа. Воедно дело на ист ранг на истражување за оваа проблематика
како решена состојба од логистичка перспектива претставува дисертацијата на
(M. Б. Видовић ‒ 1997) 28, како и дисертацијата од економска логистичка
перспектива (Z. Dragaševič ‒ 2010) 29, како и низа на интернет адреси за
логистички перформанси кои се дел од користена литература.
Истражувања кои се користени за оваа проблематика и публикувани на
разни конференции беа компарација за ова уникатно истражување.
Имплементирањето како трошок и бенифит 30, ефектот како контролен
логистички механизам 31, регионалниот модел за УКО32, организационите
лоогистички перформанси 33, како и низа на други трудови со предзнак
логистички кои се дек од претходните глави на ова истражување.
Овие трудови како и искуството на кандидатот на докторската
дисертација. Моментите на замисла, подготовка, прибирање на потребите,
моделирањето и имлерметацијата на ЛМУКО во нова и посакувана ЛСУКО
нудат јасен приод на се што може да биде трошок, добивка и ефект за појавата
УКО разгледувана од транспортна комунална логистичка природа.
7.5.1

Анализа на трошоци и добивки

Кога ќе се анализираат трошоците и добивките на УКО од ЛМУКО и
ЛСУКО, како и досега и во овај поднаслов тоа би ималло фазен изглед.
Трошоците и добивките ќе бидат анализирани низ четири фази, тие фази се дел
од подолниот текст, (и се изработени од страна на кандидатот на оваа
докторска дисертација) претставени табеларно заради потенцирана и
поголема прегледност и тоа:
ФАЗА 1: ПОТРЕБНИ МОМЕНТУМИ КАКО ИДЕЈА:
Секој почеток, подготовка за настанување на нов модел, и нова
стратегија за УКО со предзнак логистички, претставува посакувана идеја.
Мора да се дефинира просторот на истражување, тука во ова истражување ќе
биде РМ, мора да се знае за кое време ќе станува збор, конкретно тоа ќе биде
M.J.Kilibarda., S.M.Zečević., „Upravljanje kvalitetom u logistici”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni
fakultet, Beograd, 2008
27
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сегашноста со потенцирани анализи на минатото и прогноза за иднината за
посакана функционалност и примена.
Конкретно треба да се дефинира проблем, кој е мотивот, хипотезата да
биде применлива, одржлива и издржана, со потенцирање на состојбата која е
до моментумот на иницирање на идејата за посакувана поставеност.
Како посакуваната идеја ќе се постави во функција и со кои методи
(научни и ненаучни), и како новата идеја за нов ЛМУКО и нова ЛСУКО ќе
биде придонес за квалитетна иднина на полето УКО за посакувана состојба со
УКО. Се ова мора да биде поставено и структурно подредено за посакуван
ефект со што УКО во иднина треба да добие нов дизајн. Потенцираните
трошоци и добивки од моментот на иницирањето на идејата се дадени во
табела 7.9.
Табела број 7.9. Трошоци и добивки за фаза 1
ТРОШОЦИ од фаза 1 претставуваат сите подготвителни трошоци за иницирање нова
идеја.
ДОБИВКА од фаза 1 ќе биде можност за подобрена состојба на УКО гледана од
транспортен комунален и логистички поглед.

ФАЗА 2: ПОТРЕБНИ
ЗАКОНСКИ МОМЕНТУМИ РАМКА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА НОВА ИДЕЈА:
Се денес е регулирано со закон, така и УКО во РМ е регулирано со
закон со сите видови и нивоа на КО како и Листата на видови отпад. Третманот
на КО во ова истражување ќе се разгледува преку природата на аспект на
анализа на КО преку анализа на градскиот метаболизам, преку аспект на
анализа на КО преку анализа на материјаните токови и преку аспект на
анализа на КО преку цели на УКО. Вака третманот на КО прави сериозен обид
УКО да се разгледува од еден сеопфатен логистички поглед.
Денес и политиката на УКО е законски регулирана т.н. логистичка
политика со потенцирање на се што е логистички принцип и правила по
хоризонтала и вертикала за РМ со јасно потенцирање на сите законски акти кои
се дел од таа хоризонтала и вертикала на законска и правна
функционалност. Нормално мора да се разгледуваат и сите искуства за УКО
во функција за бенифит на секој жител. Потенцираните трошоци и добивки
зависни од законскиот моментот при реализација на нова идеја се дадени во
табела 7.10.
Табела број 7.10. Трошоци и добивки за фаза 2
ТРОШОЦИ од фаза 2 претставуваат сите законски основи и процедури кон кои во
иднина треба да се придржуваат администрациите на претпријатијата и општините
кои треба да ја применуваат новата идеја за квалитетно идно УКО.
ДОБИВКА од фаза 1 ќе биде рамката за подобрена состојба на УКО гледана од
транспортен комунален и логистички поглед бенифит за секој жител.

ФАЗА 3: ПОТРЕБНИ ВЛЕЗНИ ПАРАМЕТРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
НОВ КОНЦЕПТ (МОДЕЛ ‒ ЛМУКО):
Секој концепт па и концептот на УКО мора да е во законска рамка. УКО
денес најчесто се разгледува од еколошки аспект. Се што нуди транспортот за
секоја операција на УКО може да претставува трошок кој после оптимално
завршена работа нуди еколошки и економски бенифит.

VІІ -37-

ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКТАТА СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕ
СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЛОГИСТИЧКИ АСПЕКТИ технолошки, технички, сообраќајно
транспортен, економски и еколошки се дел од ЛМУКО како влезни
карактеристики.
ЛОГИСТИЧКИ КОНЦЕПТИ просторен, временски и функционален се
дел од ЛМУКО како влезни карактеристики.
ЛОГИСТИЧКИ ЗАДАЧИ ФУНКЦИИ И НИВОА на УКО се
разгледувани на оперативно, диференцирачко и диспозитивно ниво како дел
од ЛМУКО како влезни карактеристики.
ЛОГИСТИЧКИ
ПРИСТАПИ
концентрација,
специјалност,
децентрализација, кооперација и интеграција се логистички пристапи за секоја
логистичка акција, и се дел од ЛМУКО како влезни карактеристики.
Сите наведени логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа
како и пристапи во ЛМУКО се ВЛЕЗНИ ПАРАМЕТРИ кои на старт ќе
овозможат посакуваниот концепт да може да добива одредени идни
логистички состојби. Потенцираните трошоци и добивки зависни од
ПАРАМЕТРИТЕ при реализација на нов ЛМУКО се дадени во табела 7.11.
Табела број 7.11. Трошоци и добивки за фаза 3
ТРОШОЦИ од фаза 3 претставуваат сите прибирања на податоци како БАЗА на
претпријатијата и општините кои треба да ги имаат како посед за реализација на
подобрен концепт на идно УКО.
ДОБИВКА од фаза 3 ќе биде квалитетна рамка за подобра состојба на УКО гледана од
транспортен комунален и логистички поглед бенифит за секој жител со оправдани
логистички перформанси како за претпријатијата (економски, техники и технолошки),
така и за жителите (еколошки и животни услови).

И на крај.
ФАЗА 4: ПОТРЕБНИ
ВЛЕЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕАЛНА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА НОВ КОНЦЕПТ (МОДЕЛ ‒ ЛМУКО):
Секој концепт па и концептот на УКО мора да е во законска рамка. Но
за реална реализација на УКО денес најчесто се разгледува на база на реални
податоци кои се прибираат од ДЗСРМ.
Решенијата во Европа се решаваат со одредени регионални барања. Тие
барања во оваа докторска дисертација ќе бидат резимирани од аспект на УКО
на ниво на региони со осврт на РМ.
РЕЗИМЕ: Од констатираната состојба за РМ може да се резимира дека
има 8 дефинирани плански региони кои треба да обезбедат оправдана
функционалност на УКО денес.
Состојбата на регионите и регионизацијата ќе бидат разгледувана од
десет аспекти за и против и толкувана од три гледишта просторно, временски и
функционално со погледи ЗА и ПРОТИВ. Овие елементи за и против се едни
од најзначајните за старт на размислување за функционалност на нов ЛМУКО.
Нивото на имплементација и заживување на регионите е зависно од
државата и менаџирањето со регионите како и примена на предлози и
стратегии во рамки на закон, како и мрежните врски кои го следат УКО се
различни во зависност од тоа во која фаза на проекција се разгледуваат (во
различен момент проекцијата треба да задоволи различни барања).
РЕЗИМЕ: УКО дава една претстава како треба да се разгледува секоја
фаза на проекција при управување и системска придобивка од почеток до крај.
На крај како функционална состојба за регионот но и за општината
УКО мора да ги запази барањата за поквалитетно гледање на работите со јасно
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и прецизно почитување на строгите барања и критериуми. За ЛМУКО тука
може да се резимира дека ќе придонесе за поинаков и воведување на повисок
квалитет на УКО со логистички поглед на целокупната УКО за секоја општина
како посебна но и регионална клетка од системот наречен регион.
Наведените елементи: населени места, број на население, количина
на создаден КО, површина, густина, домаќинства и станови претставуваат
реални ВЛЕЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ за дефинирање на ЛМУКО како реална
имлементирана состојба. Потенцираните трошоци и добивки зависни од
ПОКАЗАТЕЛИТЕ при реализација на нов ЛМУКО се дадени во табела 7.12.
Табела број 7.12. Трошоци и добивки за фаза 4
ТРОШОЦИ од фаза 4 претставуваат сите прибирања на податоци како БАЗА на
претпријатијата и општините кои треба да ги имаат како посед за реализација на
подобрен реален концепт на идно УКО.
ДОБИВКА од фаза 4 ќе биде квалитетна рамка за подобра состојба на УКО бенифит за
секој жител со оправдани логистички перформанси на секое населено место во РМ.

Логистичките перформанси разгледувани на база на трошоци и добивки
освен на база на искуствената природа на кандидатот на докторската
дисертација се компаративно споредувани со низа на публикувани трудови на
меѓународни конференции. Стратегијата од аспект на логистичко моделирање
и структурална поставеност е дел на анализа со 34. Регионалниот транспортен
план за УКО е дел од анализата со 35. Допринесот за УКО и бенифитот
анализирано со анализата 36. На крај интегралниот пристап на УКО како
реализација со анализата 37. Ова и низа на економски анализи можат да значат
да или не за примена на ЛМУКО во стратегиски цели на УКО преку нова
ЛСУКО.
Со ваквиот фазен пристап на ПРЕД анализата значи дека секоја
постапка пред отпочнување на изработка и моделирање на нов логистички
модел се прави јасно фазно потенцирање на се што претставува подготвителна
фаза. Но оваа анализа има влијание и откако ќе биде моделиран и ставен во
функција новиот модел за потенцирање на сите состојби кои се посакува да се
прикажат со тој логистички модел конкретно со ЛМУКО.
7.5.2.

Анализа на ефикасност

Ефективноста на се може да биде: голема, средна и мала. Таа најчесто
се изразува преку:
• големината на просторот на опслуга и стапката на раст на тој простор,
• стапката на профит на дејноста конкретно УКО (сегашна и идна),
• интензитетот на конкуренцијата на сите претпријатија кои за дејност ја
имаат секоја услуга која произлегува од УКО,
• цикличните и сезонските варијации (лето/зима или некој настан од
значај,
34

G. Stock., N. Greis., J. Kassarda., „Logistics, strategy and structure: A conceptulal framework”, Arizona, USA,
2005
35
G. Ovitt, „Regional Transportation Plan (RTP)“, Southern California Association of Governments Fourth
District Supervisor, County of San Bernardino, California, USA, 2008
36
D. Savić, „Doprinos regionalnom planiranju upravljanja čvrstim komunalnim otpadom za regionu Sombor,
Apatin, Kula, Odžaci i Bač ”, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad, 2008
37
A. Erdeler., J. Morgetto., S. Knežic, „Integralni pristup upravljanju sustavom prikupljane komunalnog otpada”,
GRAÐEVINAR, UDK 628.443.002.3, 2007, 6 505-516
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технологијата и потребниот капитал на претпријатијата,
општественото, правното и човечкото влијание (дефиниран статус),
појавата на можности и ограничувања (закон и други барања),
бариерите за влез и излез (норми и правила за функција на УКО).
Овие наведени ефективности се дел од некоја вертикална поставеност
на целокупниот систем на УКО. Конкретно ГОЛЕМА, СРЕДНА и МАЛА
ефикасност се дел од ЛМУКО при одредувањето на ПАРАМЕТРИТЕ И
ПОКАЗАТЕЛИТЕ како ЛОГИСТИЧКИ ОЦЕНКИ И ЛОГИСТИЧКИ
ВЛИЈАНИЈА. Со една напомена дека скалата на ЛМУКО има и дополнителни
влијанија за голема – многу голема, средна – средно голема, и мала – многу
мала.
Додека хоризонталната поставеност на целокупниот систен на УКО ја
изразува силата на претпријатието на пазарот, која зависи од :
• релативното пазарно учество,
• поседувањето суштински способности,
• конкурентноста на цената,
• квалитетот на производот,
• познавањето на пазарот и купувачот,
• технолошките и техничките способности,
• способноста на тој што управува со УКО на највисоко ниво.
Преку позиционирање на сите сектори на претпријатието кое остварува
процес на УКО може да се изведат и определени заклучоци, имено, треба да се
поддржуваат и да се развиваат оние дејности на УКО кои се наоѓаат во
сегменти (што е прикажано во целокупниот тек на ова истражување), за кои е
карактеристична високата и средната атрактивност на дејноста на УКО.
Со оглед на фактот дека вертикалната и хоризонталната поставеност
претставуваат мултидимензионални варијабли и претпријатијата кои
остваруваат УКО можат да вклучат повеќе варијабли кои се релевантни за
нивната конкурентска позиција и да извршат посеопфатна анализа на
атрактивноста на дејноста, што е пософистициран приод во позиционирањето
на претпријатието. Тоа најчесто се прави со примената на GE портфолио
матрицата како софистицирана техника е ограничена поради: отежнатото
утврдување на учеството на претпријатието на пазарот, поголемото потребно
време за конструирање на GE портфолио матрицата, поголемите финансиски
средства за совладување и примена и неопходните информации за нејзино
конструирање.
Третата варијанта за оценување на позицијата на претпријатието кое го
остварува процесот УКО е позната како еволутивна матрица за производ –
пазарен сегмент. Еволутивната матрица за производ – пазарен сегмент е
матричен модел на графичко претставување на релативната конкурентска
позиција во пазарниот сегмент и фазата од животниот циклус на производот.
Тој животен циклус на услугата на УКО поминува низ следните пет фази:
• ФАЗА1: воведување,
• ФАЗА 2: раст,
• ФАЗА 3: зрелост,
• ФАЗА4: сатурација, и
• ФАЗА 5: опаѓање.
Оние кои управуваат со УКО често ја употребуваат портфолио –
анализата при изборот на стратегија, бидејќи таа се карактеризира со значајни
предности. Тие се следните:
•
•
•
•
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1 ПРЕДНОСТ: портфолио – анализата го снабдува врвниот менаџмент со
техника за оценка на секоја постапка на УКО посебно, за формулирање на
целите и за алокација на ресурсите,
2 ПРЕДНОСТ: таа овозможува користење на екстерни емпириски
податоци како дополнување на менаџерското размислување при
оценувањето на потенцијалот на определена постапка на УКО или
целокупниот систем на УКО, и
3 ПРЕДНОСТ: се зголемува потребата од рамнотежа во готови парични
средства особено кога менаџментот планира експанзија и раст.
Посебен е придонесот на овие анализи на ефикасност кон стратегиското
планирање (примена на ЛСУКО) кое игра критична улога во процесот на
стратегиско менаџирање. Ефикасноста во подобрувањето на стретегиското
планирање на ЛСУКО се огледа во следното:
1. претставува едноставен и ефективен начин на декомпозиција на
активностите на претпријатието, општината и државата,
2. претставува прагматичен начин за зафаќање на суштината на стратегиската
анализа,
3. обезбедува корисен водич за општинските авторитети при оценувањето на
стратегијата и алокацијата на ресурсите на претпријатието,
4. може да биде применета во процесот на формулирање стратегија на ниво на
сектор, или дел од општинска или државна управа, но и
5. претставува успешно средство за влегување или напуштање на определена
дејност конкретно УКО.
Кога ќе се анализира ефикасноста на УКО од ЛМУКО и ЛСУКО, како и
досега и во овај поднаслов тоа би имало фазен изглед. За ефикасноста исто така
ќе бидат анализирани четири фази, тие фази се дел од подолниот текст, (и се
изработени од страна на кандидатот на оваа докторска дисертација)
претставени табеларно заради потенцирана и поголема прегледност и тоа:
ФАЗА 1: ПОТРЕБНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЛОГИСТИЧКО ТРАНСПОРТНО
КОМУНАЛНО РЕШЕНИЕ:
Секогаш науката има потреба од решавање на УКО на еден поинаков
начин на размислување. Тоа за ЛМУКО наметна потреба од логистички приод
како неопходност со јасна идентификација на сите врски и релации кои го
следат УКО. Тоа наметна потреба од примена на логистиката како наука за
изнаоѓање на нови решенија за УКО на која во иднина ќе се носат соодветни
заклучоци. Се РЕЗИМИРА дека неопходноста од системско изучување на
логистичкиот приод на УКО мора да се согледа во уникатноста на секоја
општина која има свои уникатни барања, потреби и можности.
Секогаш сите работи се гледаат низ призма на економското
(менаџерско), техничкото (логистичко) и еколошкото (стратегиско) гледање
така и за новосоздадениот ЛМУКО за да има поголема тежина и оправданост за
одржлива имлементација.
РЕЗИМЕ за УКО класично да функционира и хеуристички да се
размислува со поглед на транспортната комунална логистика, се пристапи кон
решавање на проблемите на УКО со пристап трасирање – зонирање, зонирање
– трасирање, CLARK – WRIGHT ов алгоритам на заштеда, и P – медијана
даваат соодветни и издржани транспортни решенија кои во целост се земени во
предвид во ЛМУКО но и во ЛСУКО. Притоа УКО секогаш е разгледуван и
глобално, а тоа овозможува имплементирање на секој национален план на ниво
на општински центар. Потенцираните ефикасност и добивка како потребни
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елементи за логистичко транспортно комунално решение при реализација на
нов ЛМУКО се дадени во табела 7.13.
Табела број 7.13. Ефикасност и добивка за фаза 1
ЕФИКАСНОСТ од фаза 1 претставуваат сите јасно дефинирани пристапи кои се дел од
ЛМУКО но и дел во ефектна и ефикасна ЛСУКО за секоја општина со посебен концепт
на идно УКО.
ДОБИВКА од фаза 1 ќе биде јасна методологија за подобра состојба на УКО бенифит за
секој жител со оправдани логистички перформанси на секое населено место во РМ и
примена на посакуван национален план за решение.

ФАЗА 2: НОВО ЛОГИСТИЧКО РЕШЕНИЕ:
После поставената хипотеза, аспектите, концептите, задачите,
функциите и нивоата, и пристапите кои реално даваат слика за однесувањето
на постапките околу УКО во РМ се дава можност за оформување на новиот
ЛМУКО и новата ЛСУКО применливи, одржливи и издржани.
РЕЗИМЕ Поставувањето на ЛМУКО и ЛСУКО е новина во ова поле на
истражување со логистички сообраќајно транспортен научен поглед.
Секогаш треба да се комбинираат одредени состојби, сценарија и
алтернативи кои треба да понудат конкретни реални и издржани ситуации.
Тука методолошки се користат методи и техники од логистичко, статистичко и
научно заклучување. Реалната состојба за моменталниот моментум значи јасно
и прецизно согледување на состојбата УКО во РМ. Посакуваната состојба
значи желба, барање, потреба која точно и прецизно ќе се знае што изискува за
посакувана реализација. Методолошки може да се резимира дека вака оформен
ЛМУКО тоа може да го понуди за постигнување на посакувано подобрување
на УКО воопшто.
За секоја стратегија и за стратегијата за УКО во РМ постои посакувана
цел која овај ЛМУКО и ја нуди на оваа ЛСУКО како прецизна основа за идни
погледи на секоја идна стратегија за УКО како нејзин неизоставен дел.
Во пракса ова ќе биде реализација производ од наведените
новосоздадени моделирани и програмирани ЛМУКО и законски надополнета
ЛСУКО. ЛМУКО и ЛСУКО во ништо нема да заостануваат за споредба со
современите развојни програми на ниво на ЕУ. Секоја компаративна
анализа со нив ќе може да даде одреден придонес за подобрување на состојбата
на УКО.
РЕЗИМЕ: Надополнувањето со наука секогаш идните решенија ќе ги
обременува со квалитет и одржлива имлементација.
Партнерската логистичка стратегија од основно до национално ниво
може да се подобрува со секој посакуван сегмент од ЛМУКО како извештај,
состојба за дел, за цело ниво, за цела општина или микс за посакувани
карактеристични показатели. ЛСУКО пак ќе овозможи опфат на сите елементи
за подобрен квалитет на секое ниво во рамки на тогаш функционален закон на
дефинираното државотворно подрачје. Потенцираните ефикасност и добивка
како потребни елементи за целосно ново логистичко решение со реализација
на нов ЛМУКО се дадени во табела 7.14.
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Табела број 7.14. Ефикасност и добивка за фаза 2
ЕФИКАСНОСТ од фаза 2 претставува поврзаноста на ЛМУКО со ЛСУКО за идни и
секогаш во спрега одлуки за подобрено УКО. Користењето на повеќекритериумската
анализа за носење одлука значи секогаш јасна и прецизна можност за поврзаност за
ЛМУКО со ЛСУКО. Вреднувањето на ЛМУКО ќе биде изразено преку шест
конкретни сценарија (многу мало влијание, мало влијание, средно влијание,
оптимално влијание, високо влијание и многу високо влијание). За секое сценарио ќе
постојат по пет конкретни алтернативи (алтернатива 1 со сите аспекти, концепти,
задачи, функции и нивоа и пристапи во исто влијание, алтернатива 2 еден од
аспектите, концептите, задачите, функциите и нивоата и пристапите да биде со
различно за еден степен поголемо влијание, алтернатива 3 два од од аспектите,
концептите, задачите, функциите и нивоата и пристапите да биде со различно за еден
степен поголемо влијание, алтернатива 4 три од од аспектите, концептите, задачите,
функциите и нивоата и пристапите да биде со различно за еден степен поголемо
влијание и алтернатива 5 еден, два или три од аспектите, концептите, задачите,
функциите и нивоата и пристапите да биде со различно за два или повеќе степени
поголемо или помало влијание – наречена сцецијална алтернатива). За секоја
алтернатива ќе има можности од десет конктерни толкувања (населени места,
население и КО, површина и густина, домаќинства и станови, транспортни мрежи,
можност за подобрување на инфраструктура, претпријатија и функционални мрежи,
животни услови, оправданост, можност за подобра стратегија и специјален
потенциран случај). Ова вака ќе изускува конкретна реална и издржана оценка како
вредност од ЛМУКО. Ова дополнително ќе води во влез во подобрена стратегија
наречена ЛСУКО која има низа на подобрени елементи од овај нов уникатен и за прв
пат моделиран и програмиран ЛСУКО.
ДОБИВКА од фаза 2 ќе биде сериозен методолошки приод за ново логистичко решение.

ФАЗА 3: ПОСАКУВАНИ ЛОГИСТИЧКИ ПЕРФОРМАНСИ:
Посакувани перформанси на ЛМУКО и ЛСУКО би биле придобивка за
логистички сообраќајно транспортен научен поглед кој е дефиниран со
валидни и верификувани показатели, изводливи од технолошка, ефикасна и
продуктивна примена која добива реална имлементација.
ЛМУКО има реална примена. Примената на ЛМУКО е за РМ но постои
можност за уникатна и прилагодлива примена и за други државотворни
простори. ЛМУКО има валидно и верификувано крајно решение со прецизно
дефинирање на ранг (од А до Ѓ) според научни правила за секој општински
центар. Тоа е функционална состојба.
ЛМУКО е технолошки, економски и продуктивно оправдан и изводлив
со примена на се што е претходно посакувано. Тоа е функционална состојба.
ЛСУКО има применлива, валидна и верификувана функционалност на
секое ниво за УКО има реално гледање на работите за населени места,
население, КО, површина, густина, станови и домаќинства како официјални
податоци од ДЗСРМ. Тоа е функционална состојба.
ЛМУКО има низа на влијанија врз ЛСУКО тие толкувања се производ
од ЛМУКО и влез во ЛСУКО. Тоа е функционална и посакувана стартна
состојба која добива конкретна имплементација на ЛСУКО преку шест
сценарија, за секое сценарио има по пет алтернативи, и за секоја алтернатива
има по десет реални можности кои нудат реална оценка за секој општински
центар во РМ. Тоа е функционална состојба.
Трошоците, добивките и ефикасноста преку методи на денешната
економска научна мисла прават јасен и недвосмислен скок кон повиско
сценарио во ЛМУКО. Тоа е функционална состојба која овозможува поглед
на состојбата на УКО пред и потоа.
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SWOT анализата ги дефинира сите јаки и слаби страни позитивни и
негативни елементи на ЛМУКО и ЛСУКО. Тоа е јасно претставена состојба.
Потенцираните ефикасност и добивка како потребни елементи за посакувани
логистички перформанси производ од новиот ЛМУКО се дадени во табела
7.15.
Табела број 7.15. Ефикасност и добивка за фаза 3
ЕФИКАСНОСТ од фаза 3 претставуваат посакувани логистички перформанси за
концептот на идно УКО.
ДОБИВКА од фаза 3 ќе биде јасна за транспортната комунлна логистика разгледувана
како инженерско сообраќајно решение.

И на крај.
ФАЗА 4: ПОСАКУВАНИ НОВ ЛОГИСТИЧКИ ПОГЛЕДИ:
За поинаков поглед на УКО во РМ конкретно логистички сообраќаен
транспортен поглед секогаш треба да се размислува
Во ова истражување конкретно се оформи нов модел наречен ЛМУКО.
ЛМУКО е влез во ЛСУКО. УКО е дефинирано со закон. Логистичките
елементи се претставени преку аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа, и
пристапи јасно и прецизно дефинирани како чисто логистички правила.
Територијално и реално претставени податоците се гледаат преку седум
фактори населени места, население, КО, површина, густина, домаќинства и
станови за РМ поделена на осум плански региони и осумдесет дефинирани
општински центри. Методологијата за ЛМУКО и ЛСУКО е по сите научни
правила кои владеат за оформување на вакво дело како производ на реално
истражување. Перформансите на ЛМУКО и ЛСУКО одат во прилог на реални,
издржани, оправдани, валидни, верификувани и имлементирани ЛМУКО и
ЛСУКО.
Тоа дефинира јасен влез на ЛМУКО во нова ЛСУКО која е претставена
во ова истражување од еден технички поглед на функционалност со примена на
елементите на ЛМУКО. Имлементација на ЛМУКО е во корелација со ЛСУКО.
Секогаш постојат низа на натамошни истражувања како можности и
нивната можност за истражување нема лимити. Потенцираните ефикасност и
добивка како потребни елементи како посакуван нови ЛМУКО се дадени во
табела 7.16.
Табела број 7.16. Ефикасност и добивка за фаза 4
ЕФИКАСНОСТ од фаза 4 претставуваат континуирано подобрување на сите идни
логистички перформанси за концептот на УКО.
ДОБИВКА од фаза 4 ќе биде јасно поставени влезни елементи од со сите позитивни и
сите негативни појави кои ја пратат УКО во РМ. Оформен е функционален ЛМУКО
како уникатно дело на оваа докторска дисертација. Посакувана состојба треба да биде
примена на се од ЛМУКО во идна стратегија наречена ЛСУКО. Ова би било општ
бенифит.

Логистичките перформанси разгледувани на база на ефикасност освен
на база на искуствената природа на кандидатот на докторската дисертација се
компаративно споредувани со низа на публикувани трудови на меѓународни
конференции. Стратегијата од аспект на логистичко моделирање и
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структурална поставеност е дел на анализа со 38. Регионалниот транспортен
план за УКО е дел од анализате претставени во трудовите 39 и 40. Допринесот за
УКО и бенифитот анализирано со анализата41. На крај интегралниот пристап на
УКО како реализација со анализата 42. Ова и низа на економски анализи можат
да значат да или не за примена на ЛМУКО во стратегиски цели на УКО преку
нова ЛСУКО но и со задолжителната контрола на ефикасноста анализирана
преку 43, но и ефикасноста на одредени рурални подрачја 44. Се ова разгледувано
и преку глобалниот приод на УКО анализиран во трудот за глобална
ефикасност 45.
Со ваквиот фазен пристап на ПОТОА анализата значи дека секоја
постапка пред отпочнување на изработка и моделирање на нов логистички
модел се прави јасно фазно потенцирање на се што претставува подготвителна
фаза но и фаза за реализација. Оваа анализа има влијание само кога јасно ќе се
потенцира потребата од ново логистичко решение каде ќе биде моделирано и
ставено во функција на модерно и сообраќајно транспортно оптимално УКО.
Тука од исклучително високо значење се и прегледите кои нудат
функционалната зависност на ЛСУКО од ЛСУКО и кои јасно нудат анализа
пред и потоа за оправдана реална и одржлива имлементација.
Имплементирањето и примената на оваа новина како уникатна би се темелела
на конкретните прегледи кои се производна новиот ЛМУКО како негови јасно
дефинирани ЛОГИСТИЧКИ ОЦЕНКИ (ПАРАМЕТРИ), ЛОГИСИЧКИ
ВЛИЈАНИЈА (ПОКАЗАТЕЛИ) и ЛОГИСТИЧКИ ИЗЛЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
ИЗРАЗЕНИ КАКО СЦЕНАРИЈА И АЛТЕРНАТИВИ КАКО МОЖНИ
ОПЦИИ.
Конкретен преглед од ЛМУКО е претставен на наредната слика број
7.18. е даден за прегледите за логистичките оценки по регион.
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ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА - ПАРАМЕТРИ

Слика број 7.18. Преглед за логистички оценки по регион

Изработена од кандидатот на докторската дисертација, конкретен производ од ЛМУКО

Од овај преглед јасно се потенцира дека со јасна претстава на сите
ПАРАМЕТРИ во ЛМУКО се добива конкретна ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА за
секоја општина пооделно како дел од соодветен плански регион. Секое
планирање ПОТОА се темели на веќе јасно познато ПРЕД.
Конкретен преглед од ЛМУКО е претставен на наредната слика број
7.19. е даден за прегледите за логистичките влијанија по регион.
ЛОГИСТИЧКА ВЛИЈАНИЕ - ПОКАЗАТЕЛИ

Слика број 7.19. Преглед за логистички влијанија по регион

Изработена од кандидатот на докторската дисертација, конкретен производ од ЛМУКО
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Од овај преглед јасно се потенцира дека со јасна претстава на сите
ПОКАЗАТЕЛИ во ЛМУКО се добива конкретно ЛОГИСТИЧКО ВЛИЈАНИЕ
за секоја општина пооделно како дел од соодветен плански регион. Исто така
секое планирање ПОТОА се темели на веќе јасно познато ПРЕД.
Конкретен преглед од ЛМУКО е претставен на наредната слика број
7.20. е даден за прегледите за излезните логистички елементи по регион.
ИЗЛЕЗНИ ЛОГИСТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ - СЦЕНАРИЈА

Слика број 7.20. Преглед за логистички излезни елементи по регион

Изработена од кандидатот на докторската дисертација, конкретен производ од ЛМУКО

Од овај преглед јасно се потенцира дека со јасна претстава на сите
ПАРАМЕТРИ И ПОКАЗАТЕЛИ во ЛМУКО се добива конкретно
ЛОГИСТИЧКО СЦЕНАРИО за секоја општина пооделно како дел од
соодветен плански регион и избор на АЛТЕРНАТИВА како дел од наведеното
сценарио. Секое планирање ПОТОА се темели на веќе јасно познато ПРЕД со
што секое сценарио како реалност е состојба која може да се анализира
најразлично пред да се превземе било каква акција за идна УКО инвестиција..
Конкретен преглед од ЛМУКО е претставен на наредната слика број
7.21. е даден за прегледите за логистичките оценки по регион.
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Слика број 7.21. Преглед за излезни реални пресметки.

Изработена од кандидатот на докторската дисертација, конкретен производ од ЛМУКО

Од овај преглед јасно се потенцира дека со јасна претстава на сите
ПОСАКУВАНИ ПАРАМЕТРИ И ПОКАЗАТЕЛИ во ЛМУКО се добива
конкретно ПОСАКУВАНО ЛОГИСТИЧКО СЦЕНАРИО за секоја општина
пооделно како дел од соодветен плански регион и избор на ПОСАКУВАНА
АЛТЕРНАТИВА како дел од наведеното сценарио. Ова ќе овозможи јасна
претстава на ПОСАКУВАНАТА СОСТОЈБА ЗА УКО. Тоа јасно ќе наведе
што е потребно да се стори за да се има таа состојба но и ќе го потенцира
економскиот момент на ЛМУКО колку би чинела таа ПОСАКУВАНА
СОСТОЈБА.
Ова ЛМУКО го прави секогаш да биде една од клучните алатки кога ќе
се сака да се вложува во подобрен квалитет на УКО. Секогаш јасно ќе бидат
потенцирани кои се логистичките расположливи перформанси и како доколку
се посакува нова состојба, каде и колку треба да се инвестира за да се добие
новата состојба. Ова ќе овозможи примена на овај ЛМУКО на реална основа за
секоја општина со ПРЕД претходно позната состојба но и јасно прецизирана
идна ПОТОА состојба.
7.6.

SWOT АНАЛИЗА НА ЛОГИСТИЧКИОТ МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКАТА
СТРАТЕГИЈА НА УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

Планирањето е процес се користи за да се идентификуваат и изберат
соодветни цели и чекори на активност на секоја стратегија. Планот за
стратегија и нејзина имлементација, кој произлегува од процесот на
планирање, ги дава основните функционални цели кои треба да одредат
детализирање на намерите за постигнување на овие посакувана примена.
Повеќето одлуки и активности кои се преземаат за да помогнат при
постигнување на примена е одржлива имлементација на стратегијата, тоа е
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случај и со ЛСУКО. Така планирањето е процес и на создавање на цели за
имлементација на стратегија која преку јасно идентификувани и избрани
соодветни чекори на активност треба да одлучат како ќе ги распоредат сите
ресурси кои им се потребни да постигнат и спроведат соодветна
имплементација. Во суштина планирањето покажува каква е ситуацијата во
однос на стратегијата 46 во моментот кога се одлучува но и каква треба да е таа
во иднина и како да се постигне тоа за да се оствари посакувана и одржлива
имлементација. Планирањето е процес од три чекори кои треба да понудат
таква имлементација, Тоа се:
Одредување на задача и цели на стратегијата - е првиот чекор кон процесот
на планирање. Откако задачата и целите ќе се усогласат и формално ќе се
изразат во посакуван план, тие ги водат следните чекори кои што ја
дефинираат стратегијата и нејзината можна имлементација. За да се одреди
задачата на стратегијата, мора прво да се дефинира УКО и што може да понуди
како вредност. Потоа мора да се постават три прашања:
ПРАШАЊЕ 1: Кои се корисници на УКО како процес,
ПРАШАЊЕ 2: Кои потреби треба УКО да ги задоволи, И,
ПРАШАЊЕ 3: Како треба УКО да ги задоволи тие потреби.
Одговорот на овие прашања ќе овозможи не само да се идентификуваат
потребите на стратегијата туку и како би требало да се имлементира во иднина
и да се даде идна ориентација или насока. Целите кои треба да се
имлементираат треба да се реални и да бидат поттик да бараат начин да ја
подобрат целокупната стратегија, но ако целта е нереална и невозможна за
постигнување може да ги принуди оние кои треба да имлементрираат делови
или цела стратегија да се откажат. За имлементација на стратегија посебно
ЛСУКО важни се временските ограничувања се кои мора да се во еден разумен
период но и тие мора да ја внесат смислата за итност кон постигнување на
целта и да имаат улога на стимуланс за одржлива и оправдана реалност.
Откако ова ќе се постави се оди на.
Формулација на стратегијата - која ги ангажира сите субјекти за анализа на
ситуацијата конкретно со УКО, дури потоа се развиваат стратегии за да се
исполнат претходно поставените задачи и цели. Формулацијата на стратегија
секогаш започнува со анализа на сите фактори наведени во претходните глави,
анализа на сите влијанија кои можат да влијаат врз стратегијата за да може да
ги постигне целите во посакуваниот момент, но и имлементација за иднина. И
тоа вака заокружено значи и реална спроводливост. И затоа се оди на.
Нејзино спроведување - имлементација и избор на стратегија кој зависи од
поставените цели, од предностите и недостатоците на конкретните системи, но
исто така и од можностите и опасностите кои се јавуваат во околината. Тука
она што е најважно да се има во предвид е дека стратегијата е пат кој води кон
реализација на поставената цел. Сите системи треба да имаат свои цели и сите
треба да имаат своја стратегија, тоа во конкретната ЛСУКО е микс на секоја
општина со своите уникатности да понуди оптималност за функција на ЛСУКО
која нема да ја наруши на регионална и државна основа.
Вака дефинирани трите чекори при изборот на стратегија главно кај
секој од наведените општински центри како системи, се среќаваме со слените
фази при изборот на стратегија 47 каде се одредуваат интерните ПРЕДНОСТИ
и СЛАБОСТИ, како и екстерните ЈАКИ и СЛАБИ страни. Вака се
46
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практикува одредена логистичка стратегија од почеток до крај изразена како
ПОТРЕБА, ПИЛОТ ПРОЕКТ, ИЗВЕШТАЈ и СТАТИСТИЧКИ
ПОКАЗАТЕЛИ:
I фаза- одредување на положбата во која се наоѓа општината,
II фаза- која положба сака општината да ја достигне,
III фаза- каде ќе се најде општината ако ништо не се менува,
IV фаза- што не може да се превземе, И,
V фаза- како да се пополни празнината (избор на стратегија), доколку има
одредени минимални услови во оценката, логистичките влијанија или се
применува најниско можно сценарио.
Врз основа на информациите се генерираат алтернативни стратегии кои
се на располагање за дадени ситуации, при што се користат разни техники,
како што се: SWOT анализа, портфолио матрица, матрица за општа стретегија
и др. Во фаза на одлучување се применува и квантитивната матрица за
стратегиско планирање. Тука во ова истражување за имлементација на ЛСУКО
се користи SWOT анализа како алатка за одлука и квалитетна имлементација
на посакуваната измена.
Изборот на општата стратегија на било кое ниво треба да покаже како
УКО треба да се развива, а кои појави треба да ги напушти со потенцирање на
посакуваните економски моменти 48. Основен фактор кој притоа треба да се
земе предвид и кој ја детерминира стратегијата е економскиот исплатлив или
неисплатлив раст. Тој за ЛСУКО има двојно значење. Прво, растот е главен
фактор кој влијае на остварувањето ефекти од УКО во целокупниот процес на
одлука од ЛМУКО и примена на ЛСУКО. Второ, растот е индикатор кој ја дава
можноста за инвестирање во подобрени и исплатливи алтернативи и сценарија
кои одат во прилог за зголемени оценки и логистички влијанија преку примена
на показатели и параметри на повисоко ниво на услуга.
Крајна цел на ова истражување е да бидат опфатени повеќе
фактори кои влијаат на УКО како систем. Крајната анализа ќе има за
цел да покаже кои се шансите согледување на можностите и
ограничувањата кои постојат во него, а потоа се утврдуваат сопствените
предности и слабости како концепт за реална практика 49, а врз основа
треба да се согледа стратегијата која ќе води кон успех на функционално
законодавно ниво. SWOT анализата се состои од два дела и тоа екстерен и
интерен.
При формулирање на меѓународна стратегија, стратегиските менаџери
во претпријатијата за УКО се среќаваат со комплексно и неизвесно
опкружување. Успешниот стратегиски менаџмент во меѓународниот бизнис
на УКО започнува со анализата на меѓународното опкружување. Од анализата
на комплексното и неизвесно меѓународно окружување произлегуваат и
алтернативните стратегии за настап на различните пазари во меѓународниот
бизнис. Наједноставен начин на анализа на меѓународното окружување е
примената на SWOT – анализата но и тоа какви предизвици нуди SWOT –
анализата 50.
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Идентификацијата и оценувањето на стратегиските можности и
ограничувања во меѓународното окружување е предуслов за успешно
спроведување на стратегискиот менаџмент на УКО. Јазикот, културата,
политиката, ставовите, економските и други варијабли значајно се разликуваат
помеѓу земјите. Мултинационалните компании се судруваат со различни
политички, економски, правни и културни сегменти на опкружувањето кои се
разликуваат според стапката на промени. Постојат сложени односи помеѓу овие
фактори. Комуникацијата во мултинационалното претпријатие може да биде
многу отежната поради растојанието, културните бариери меѓу земјите и
слично. Располагањето со информациите за економијата, маркетингот, исто
така варира помеѓу земјите. Бројот и карактерот на регионалните организации и
групи варира различно во различни земји. Но публикации кои ја третираат
SWOT – анализата од транспортно комунална природа се следните за
логистичките процеси, ситуацијата, логистичката индустрија, контролата на
квалитет, транспортот и транспортните активности, но и анализата на податоци
и резултати 51, но и публикацијата на ЕУ 52 која УКО го вклопува во транспортна
стратегија со сите нејзини пропратни закони и функционални елементи.
Во основа и ЛСУКО се состои во идентификување на силите (S –
strenghts) и слабостите (W – weaknesses) на организацијата како и можностите
(O – opportunities) и заканите (Т – threats) на опкружувачката средина.
Најголемиот дел од силите и слабостите се од интерен карактер односно
зависат директно од претпријатијата, додека пак најголемиот дел од
можностите и заканите се од екстерен карактер, односно зависат од
надворешни фактори и најчесто не можат да се контролираат 53 и тоа е изразено
со конкретен пример сликовито за повеќе држави конкретно Ерменија,
Азејрбеџан, Бугарија, Грузија, Казахсран, Киргистан, Молдавија, Романија,
Таџикистан, Турција, Украина и Узбекистан како регионален поглед. Од овие
причини, понекогаш SWOT анализата се нарекува и интерно – екстерна или
ИЕ анализа. Она што е најважно во оваа анализа, е детално и непристрасно да
се анализираат и наведат фактите.
При наведување на силните страни, на пример, треба да се води сметка
да не се преценат, а во меѓувреме исто така многу е важно и да не се биде
премногу скромен и истите да се потценат. По изработката, SWOT анализата
треба да покаже кои фактори (силни страни, можности) влијаат позитивно да
организацијата ги постигне своите цели, а кои фактори (слаби страни, закани)
стојат како пречка на тој пат.
Конкретно за УКО. Најпрво треба да се постават прашањата за
идентификување на силите (S) кои можат да бидат од типот:
• Кои предности секое претријатие за УКО ги има?
• Што прави одредено претпријатие подобро од другите УКО
претспријатија?
• Кои се најефтини извори на ресурси кои УКО ги има на располагање?
• Што другите во околината го гледаат како предност на претпријатието?
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Одговорите на овие прашања се запишуваат во соодветното поле на
табелата и тие можат да гласат:
• Добро развиена стратегија,
• Добро поставен тек на работата (workflow),
• Добро организирана набавка и ниски цени на репроматеријали,
• Едуциран и мотивиран човечки потенцијал,
• Добри маркентиншки вештини,
• Соодветна организациска поставеност,
• Соодветни системи за контрола, И,
• Ниски оперативни трошоци и слично.
Кога се размислува за овие прашања потребно е да се мисли и во
релација на конкуренцијата. На пример, ако сите конкуренти на пазарот имаат
висококвалитетни производи тоа тогаш веќе не е предност, туку неопходност.
После наведување на силните страни се пристапува кон анализа на
слабостите (W) при што се поставуваат прашања од типот 54:
• Кои се главните слабости?
• Што претпријатието за УКО прави полошо од другите?
• Кои се работите што треба да се избегнат?
• Што е тоа што другите го гледаат како слабост?
Повторно одговорите се запишуваат во соодветното поле и тие можат
да гласат:
• Лошо подготвена стратегија,
• Лошо поставен тек на работата (workflow),
• Неадекватни човечки ресурси,
• Скапи и неквалитетни репроматеријали,
• Лошо поставен маркетинг,
• Губење на репутацијата кај клиентите (граѓаните),
• Лоши меѓучовечки односи,
• Застарена технологија и скапо оддржување на опремата, и,
• Високи трошоци од оперативно работење и слично.
По анализата и наведување на фактите на интерните параметри, односно
силните и слабите страни на организацијата се пристапува на анализа на
надворешните фактори. Овие фактори можат значително да влијаат на работата
на организацијата и затоа мора внимателно да се анализираат. Мора да се земат
во предвид како сегашните, така и факторите кои може да влијаат во иднината.
Најпрвин се анализираат можностите (О) при што се поставуваат
соодветни прашања:
• Кои се добрите можности кои се укажуваат?
• Какви се трендовите во бизнисот со УКО?
• Какви се трендовите во технологијата со УКО?
Одговорите на овие прашања се запишуваат:
• Проширување на основниот бизнис,
• Проширување на постоечкиот асортиман на производи,
• Проширување на нови (странски) пазари, или други општински центри,
• Намалување на соперништвото помеѓу конкуренцијата,
• Надминување на бариерите за влез, и,
54
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Промени во политиката на владата во делот што го засега
претпријатието кое работи со УКО.
На крајот се анализираат заканите (Т) кои владеат кон организацијата
при што треба да се постават следните прашања:
• Кои се препреките со кои се соочува претспријатието за УКО или
општинската организација?
• Што прави конкуренцијата?
• Дали промената на технологијата е можна закана?
• Дали некоја од слабостите претставува сериозна закана по бизнисот со
УКО?
Можни одговори на овие прашања што треба да се запишат се:
• Напад врз основниот бизнис(и),
• Зголемување на конкуренцијата,
• Нови форми на конкуренцијата,
• Промени во вкусот на потрошувачите,
• Пораст на нови производи или производи како замена,
• Промени во демографскиот фактор,
• Промени во економскиот фактор, и,
• Пораст на цената на работната сила.
Откако ќе се пополнат сите полиња основата на SWOT анализата е
готова и се добива прилично јасна слика за ситуацијата со УКО. При
генерирање на стратешките алтернативи, сега многу полесно може да се води
сметка на пример, силните страни да се користат за следење на можностите и
избегнување на евентуалните закани.
Многу важно во целиот процес на изработка на SWOT анализата е да се
даде поширока перспектива, односно, да бидат користени повеќе извори. На
пример, доколку за изработка на SWOT анализата бидат користени само
мислењата на генералниот директор на една компанија, со сигурност ќе се
добијат полоши резултати отколку да речеме бидат интервјуирани и други
фактори и анализата се направи како комбинација на сите мислења.
Иако како модел, SWOT анализата е одлична алатка, таа има и свои
лимити. Не секогаш може да се генерализираат факторите и сместат во некоја
рамка. На пример, однесувањето на одредена компанија и нејзините навики
можат да бидат и предност но и слаба страна во определени ситуации 55. Исто
така, технолошката промена може да биде и можност но и закана во исто
време. Она што сепак тука е најважно е тоа дека SWOT анализата нуди
запознавање со факторите кои влијаат на организацијата, а свесноста за
нивното постоење неминовно доведува до изработка на стратегија за
дејствување од страна на менаџерите за УКО, со што тие задаваат насока на
движење кон остварување на целите. Тоа ЛМУКО го нуди од претходно се
изнесено.
Од досегашното истражување може да се заклучи дека SWOT анализата
е алатка која се користи во управувањет како информативен инструмент при
донесување на стратешки одлуки. Низ дефиницијата и теорискиот разглед
беше покажано на кој начин се изведува и поместени беа некои можни
прашања и одговори при изработка на една SWOT анализа. Тоа не е изоставено
и во оваа ЛСУКО.
•
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Понатаму, низ реалниот пример од ова истражување за УКО на ниво на
региони во РМ беше направена SWOT анализа која даде доста интересни
резултати. Низ овај уникатен пример за УКО беше покажано како споредбено
и вкрстено да се размислува, како силните страни можат да се претворат во
слабости, или пак како можностите да се искористат за елиминација на слабите
страни. Она што може да се заклучи на крајот на ова истражување е дека никој
во процесот на УКО не би требало да ја запостави SWOT анализата како
алатка, дури и спротивно, би било пожелно секоја општинска организација и
претпријатие за УКО да изработуваат SWOT анализи и на себе и на
конкуренцијата на регуларни периоди (квартално, полугодишно, годишно).
Резултатите кои се добиваат по овој пат претставуваат незабиколен фундамент
за донесување на стратешки планови и одлуки.
Но, сепак се ова што е досега направено не е доволно за една SWOT
анализа. Ако овде се запре не можеме да покажеме дека сме извеле успешна
анализа. Затоа за секоја комбинација на квадранти во матрицата мораме да
определиме и идните стратегии за УКО. Од се што е досега потенцирано во
претходните глави на ова истражување може да се заклучиме дека доколку се
сака да се оствари успех мора да има секоја општинска организација и
претпријатие за УКО во посед стратегија по која ќе се води за полесно да се
остваруваат посакуваните идни цели. Од направената SWOT анализа се увиде
дека ЛМУКО има многу повеќе силни одколку слаби страни. И околината нуди
повеќе можности отколку што има закани. Но, сепак за целосен успех мора да
се подобрат, надминат слабите страни. Додека за да се надминат заканите, мора
да се знае на правилен начин да се искористат силни страни на секоја
општинска администрација и претпријатие за УКО како уникатност за
општинските центри во РМ, како и можностите кои се нудат при процесот на
УКО.
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Научен пристап и резиме за глава седум:
„Truth exists. You can only invent lies”
Jorge Blake

„Вистината постои. Може да се измислуваат само лаги”
Jorge Blake

Научниот пристап за глава седум се темели на низа публикации,
трудови, законски прописи, и интернет адреди како и официјални податоци од
ДЗСРМ. Логистиката како наука е присутна секаде во секој наслов, а сите
претходно наведени извори кои се користат нудат производ дело модел на
потполно уникатен за УКО во РМ (ЛМУКО).
Пристапот на разгледување на работите во оваа глава седум се темели и
на јасно и прецизно дефинирање на методологијата за оформување на нов
ЛМУКО. Главни публикации кои се применуваа за алгоритамски изглед на
оваа глава седум деа сите претходно дефинирани научни дела, истражувања,
публикации со приодот за логистика, стратегиски погледи на логистичките
модели и стратегии, реалните модели од логистичка природа, со одредено
канализирани решенија со логистички принципи, се за крајната цел квалитетна
и целосно поткрепена одлука.
За јасна и посакувана претстава и за потенцирање на логистичките
перформанси на ЛМУКО и ЛСУКО ќе биде претставен ПРИЛОГ: ОБРАЗЕЦ
ЗА РЕАЛНИ ПОДАТОЦИ НА ЛМУКО – ОБРАЗЕЦ ЗА ОПШТИНА И
ОБРАЗЕЦ ЗА РЕГИОН, кои јасно и на недвосмислен начин ќе ги претстават
можностите кои ги нуди ЛМУКО преку реално претставување на секоја
општина. Валидноста, верификацијата и примената за имлементација на
ЛМУКО во функција на сообраќајно транспортен комунален поглед на
работите со УКО со еден стратегиски поглед преку ЛСУКО се дел од
сликовитиот приказ на ПРИЛОГОТ КОЈ ГО ДАВА ИЗГЛЕДОТ НА ДЕЛ
ОД ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД КОЈА Е ПРОГРАМИРАН
КОНРЕТНИОТ ЛМУКО. НАПОМЕНА: Овај прилог е неизоставен дел на ова
истражување како уникатна и за прв пат изработена докторска диосертација на
овие простори, особено на просторот на РМ како државотворна целина.
Овие два прилози даваат една поинаква димензија на овај ЛМУКО со
што во целост нудат едни поинакви перформанси при целокупниот процес на
УКО. Тоа особено при потенцирањето на перформансите од сообраќејно
транспортен и комунален аспект. Тие перформанси сои еден збор и во прилог
на се досега изнесено преку фази, чекори, прашања, оценки и влијанија се
ЛОГИСТИЧКИ ПЕРФОРМАНСИ.
,
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ГЛАВА VІІІ
8.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

„Science is organized knowledge. Wisdom is organized life”
Immanuel Kant, Critique of Pure Reason
„Науката е организирано знаење. Мудрост е организиран живот”
Immanuel Kant,, Критика на чистиот ум

Заклучок е состојба во која одредена појава добива еден конечен изглед.
Тој изглед секогаш се темели на одредени претходно поставени состојби кои се
производ на проблем, предмет во согласност на поставена цел. Ако вака се
постават работите конкретно за ова истражување тоа би било по следен
редослед.
Во првата глава од овај труд се изврши влез во проблематиката на
истражувањето, се елаборира проблемот, се дефинираа предметот, мотивите и
целите за отпочнување на едно вакво истражување. Се постави научната
хипотеза. Се дефинираа научните методи кои се употребуваа во трудот.
Досегашните истражувања, како и очекуваните придобивки од трудот беа
основа за анализа и донесување на одлука. На крај се направи објаснување и
структурна организација на трудот.
Заклучно согледување од првата глава би било дека рангот на
истражување е на посакуваното ниво за докторска дисертација, насловот
„Логистички модел за стратешко управување со комуналниот отпад на
ниво на региони во Република Македонија“ е актуелен и погоден за
истражување и натамошен развој во оваа област која не е доволно истражувана
кај нас.
На крај како јасно и прецизно заклучно согледување би била и
тематиката која ќе се истражува како актуелна и одржлива од научен
сообраќајно транспортен логистички и комунален аспект во рамки на
посакуваните законски правила и прописи за посакуван квалитет на УКО.
Во втората глава од овај труд се претстави УКО со потенцирање на
видовите и нивоата на КО, третманот на КО претставен преку три аспекти на
градски метаболизам, материјални токови и цели на УКО. Детално и јасно беа
претставени постојните политики при УКО со прецизирање на РМ како место
каде ќе се истражува, анализира и донесува одреден заклучок. Се направи
пресек на состојбата со УКО до денес. Се споредија одредени состојби во
светски рамки со РМ. Се претставија начините, законските рамки, контролата
на справување со оваа појава кои владеат во РМ.
Заклучно согледување од втората глава би било дека УКО во РМ е во
рамки на закон. РМ како државотворна целина сака да ги почитува сите
меѓународни прописи, декларации и директиви за повисок квалитет на УКО.
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Секогаш постои подобра состојба која компаративно се забележува само со
споредби и констатации на позитивни и негативни моменти.
На крај како јасно и прецизно заклучно согледување би било тоа дека
тематиката која ќе се истражува од научен сообраќајно транспортен логистички
и комунален аспект е во рамки на закон и постојат сите можности за споредби
со други државотворни целини и системи на УКО.
Во третата глава од трудот се престави сегашниот концепт на УКО во
РМ. Тука се направи и приклучување или старт на логистиката како научна
дисциплина. Од овај моментум секоја постапка на УКО е обременета со
логистички аспекти (технолошки, технички, економски, сообраќајно ‒
транспортни и еколошки), логистички концепти (просторен, временски и
функционален), логистички задачи, функции и нивоа (оперативни,
диференцирачки и диспозитивни), и логистички пристапи во УКО
(концентрација, специјализација, децентрализација, кооперација и интеграција)
со осврт на РМ како место каде се изведуваше истражувањето.
Заклучно согледување од третата глава би било дека транспортната
комунална логистика применета во сообраќајно транспортното инженерство
како научна дисциплина за создавање и развој на нов ЛМУКО би одела во
насока на јасно и прецизно дефинирање на посакувани ПАРАМЕТРИ како
негови влезни елементи. За ова истражување влезни логистички параметри на
новиот ЛМУКО би биле логистичките аспекти (технолошки, технички,
сообраќајно ‒ транспортни, економски и еколошки), логистичките концепти
(просторен, временски и функционален), логистичките задачи, функции и нивоа
((на оперативно (селекција, собирање, транспорт и депонирање на КО),
диференцирачко (мрежи, системи и стратегии), и диспозитивно ниво
(менаџмент, згрижување и системско водење)) како и логистички пристапи
(концентрација, специјализација, децентрализација, кооперација и интеграција).
На крај како јасно и прецизно заклучно согледување би била тоа дека
тематиката за содавање на ЛМУКО потребни се овие наведени логистички
ПАРАМЕТРИ како солидна основа за реално и одржливо логистичко решение
како посакуван концепт на функционалност конкретно за УКО на ниво на
региони.
Во четвртата глава од трудот се претстави РМ како географски
дефинирана целина. Тука од овај момент секоја постапка се темелеше на реални
и издржани, јасни и прецизни, точни и недвосмислени податоци за РМ. Се ова
на база на официјалност. Податоците прибрани на база на постапки и правила
соодветно рангирани и по јасни и прецизни критериуми од страна на ДЗСРМ.
Законите на база на државна функционалност по хоризонтална и вертикална
хиерахиска поставеност. Чинители на овај процес на законска официјалност беа
владата на РМ, министерствата во нејзин состав, регионите како дефинирани
целини, општините како функционални целини каде има прописи и закони кои
владеат за јавните комунални препријатија, служби и организации кои работат
со УКО. На крај не помалку битен факт е и примената на сите планови
стратегии и функционални закони за УКО на секое ниво. Изведбата на
регионите, типовите на региони, како и постојната законска поддршка преку
критички осврт на постојната состојба на регионите ‒ за и против до нивоата на

VІІІ -2-

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

имлементација и заживување на регионите посветено за РМ. Тука осум плански
региони за РМ беа строго прифатени како просторни единици за кои ќе се носат
заклучоци на оправданост, препораки или ќе се констатираат негативните
појави за УКО и воопшто за регион како целина. На крај во оваа глава од трудот
ќе се проектирааат и оптималните врски и релации кои го пратат УКО во РМ
(за собирање, транспорт и депонирање на КО), кои врски и релации треба да
дадат функционалност на мрежата преку соодветно нејзино дефинирање,
анализа и ниво на функција. Оваа глава претставува база на податоци и затоа е
обременета со ДВА ПРИЛОЗИ на официјални регионални и општински
податоци за РМ потребни за ова истражување.
Овие податоци беа влез за моделирање и развој на нов логистички модел
потполно уникатен и за прв пат создаден на база на програмски пакет. Овај
логистички модел ќе го носи името ЛМУКО и ќе претставува главина на овај
труд каде се претстави еден поинаков системски пристап со КО. Овие податоци
во ЛМУКО се нарекуваат логистички ПОКАЗАТЕЛИ кои прават јасно и реално
претставување на секоја општина во РМ како дел од некој регион, но и како дел
од РМ како државотворна целина.
Заклучно согледување од четвртата глава би било дека транспортната
комунална логистика применета во сообраќајно транспортното инженерство
како научна дисциплина за создавање и развој на нов ЛМУКО би одела во
насока на јасно и прецизно дефинирање на посакувани показатели изразено
како логистичко влијание и како негови реални влезни елементи. За ова
истражување влезни логистички ПОКАЗАТЕЛИ на новиот ЛМУКО би биле
бројот на населените места, вкупното население за секоја општина, создадените
колични на КО за секоја општина, површината на која се протега секоја
општина, густината на населеност на секоја општина, бројот на домаќинства во
секоја општина како и бројот на станови за секоја општина како дел од некој
регион но и како дел од РМ како државотворна целина изразено како
логистичко влијание.
Вака дефинирана оваа глава четири би одела во насока да се констатира
дека податоците се главина за квалитетно дефинирање на секоја потреба при
моделирање на секаков модел конкретно и за новиот ЛМУКО кој ќе биде
уникатно моделирано дело производ на ова истражување.
Во петтата глава од трудот се претстави потребата, неопходноста,
нивото и мотивацијата од нов логистички приод при УКО во РМ. Разгледани
беа класичниот модел и моделот на хеуристички алгоритми како основа за
моделирање на новиот ЛМУКО. Преку овие методи и алгоритми (класичен
метод и хеуристички алгоритми) со соодветни анализи и споредби за
формирањето на мрежата, врските и релациите кои го следат УКО. Овие методи
се реалност за денешното практикување на УКО секаде во светот, тоа не е
исклучок и во РМ. Во оваа глава од истражувањето научно е претставен и
логистичкиот пристап за решавање на проблемите во УКО со трасирање ‒
зонирање, зонирање ‒ трасирање, clark – wright – ов алгоритам на заштеда и P –
медијана) со соодветни анализи, споредби и конкретни решенија. Овие методи
на база на транспортни мрежи се методи кои науката ги познава за решавање на
УКО. Во ова истражување овие методи се во примена и се основа на кој се
темели новосоздадениот ЛМУКО од кој на база на овие решенија за РМ се
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носат одредени стратегиски одлуки за иднина. Претставени се и проблемите со
глобализацијата, имлементацијата на националните планови, како и приказ на
опслуга на планските региони (град/село) со комунална логистика. Тоа е
претставено со уникатни толкувања и премин и кон повисоко посакувано ниво
на УКО производ од новосоздадениот ЛМУКО. Оваа глава претставува
дополнителна база на податоци и затоа е обременета со податоци кои се на база
ба официјални регионални и општински податоци за РМ потребни за ова
истражување. Тука се дава реална слика за секоја општина во РМ на база на
официјални параметри и податоци за растојанија помеѓу општините во секој
регион. Овие податоци претставуваат дополнителна база за квалитетно
донесени излезни елементи на ЛМУКО изразени како шест сценарија, за секое
сценарио по пет алтернативи и за секоја алтернатива можност за премин кон
повиско сценарио со разгледување на понудени десет опции како реалност која
ја нуди ЛМУКО.
Со анализата на овие податоци се изврши идентификација на клучните
недостатоци кои ја пратат појавата на УКО во РМ. Со тоа се лоцираа
проблемите во начинот и методологијата на собирањето УКО. Овие податоци
беа доволни за оформување на ЛМУКО. Воедно за прв пат појавата на УКО
освен еколошки се третираше од еден сообраќаен и логистички аспект. Пред да
се пристапи кон собирање на КО за прв пат беа одредени политиките на
дејствување, логистичките канали, составена логистичката мрежа и одредена
логистичката стратегија. Со еден збор за прв пат пред да се превземи одредена
акција секоја постапка беше предвремено испланирана. Потоа се презентираа
ефектите кои ќе се постигнат од воведувањето на ваквиот ЛМУКО, и добивката
од стратегиските одлуки производ од истиот и негова конкретна примена во
новата ЛСУКО.
Заклучно согледување од петтата глава би било дека транспортната
комунална логистика применета во сообраќајно транспортното инженерство
како научна дисциплина за создавање и развој на нов ЛМУКО би одела во
насока на јасно и прецизно дефинирање на посакуваните излезни елементи
изразено преку сценарија, алтернативи и можности како посакувани опции за
премин кон повисоко ниво на услуга со УКО како производ од новиот ЛМУКО.
Тука научна спона ќе бидат јасно издиференцираните елементи на
транспортните мрежи како посебна научна дисциплина во склоп на логистиката
и сообраќајот. Овие транспортни мрежи како дополнително заклучно
согледување би било тоа дека со овие методи, принципи и правила се прави
јасно дефинирање на оптимални траси, зони како и можност за оптимални
ефекти за заштеда од економска и техничко технолошка природа.
Оваа глава пет е основа која ќе направи потенцирање на сообраќајното
транспортно инженерство како дисциплина на која се темели и ова
истражување, а со самото тоа и новите ЛМУКО и ЛСУКО.
Во шестата глава од трудот откако беа превземени сите постапки кои се
констатираа како потреба за нов ЛМУКО се пристапи кон примена на
методологиите за оформување на ЛМУКО и ЛСУКО со примена на научна
методологија обременета со соодветни анализи и споредби. Тука беа применети
напредните начини на информатичко работење со современа и уникатно
моделирана и програмски функционална целина на ЛМУКО. Тоа со приемна на
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повеќе критериумски анализи, повеќекритериумски влијанија за носење на
повеќекритериумска одлука. Ова вака спакувано ќе изврши соодветен
системски пристап на работите и примена на современи развојни програми,
стратегии на секое ниво за да добие своја оправданост и имлементација. Ова пак
во наредниот седми дел ќе укаже на оправданоста од поинаков пристап на
појавата УКО во иднина и се примени конкретна имлементација која ќе биде
соодветно заклучно констатирана.
Заклучно согледување од шестата глава би било дека повеќе
критериумските анализи, влијанија и одлуки ќе одат во насока на правилно
претставени, фазно идентификувани, соодветно планирани и изведени, јасно и
прецизно тестирани за функционална и применлива можност на ЛМУКО и
ЛСУКО. Се ова со споредбени можности на овие нови логистички решенија со
постојните класични модели на УКО. И на крај софтверски поставени како
уникатни ЛМУКО и ЛСУКО да понудат излез на поскаувани логистички
перформаси за квалитет во појавата УКО од сообраќајно транспортна
комунална логистичка природа.
Оваа глава шест е обременета со ЕДЕН ПРИЛОГ кој дава една јасна
претстава и ИЗГЛЕД НА ЛОГИСТИЧКИОТ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО КОМУНАЛЕН ОТПАД – КОНКРЕТНИ СЛИКОВИТИ ПРИКАЗИ,
ОБЈАСНУВАЊА И ТОЛКУВАЊА). Оваа глава шест ја дава методологијата
која се користи за создавање, моделирање, програмирање и развој на новите
логистички решенија ЛМУКО и ЛСУКО. ТУКА ИМА И ЕДЕН
ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИЛОГ КОЈ ГИ ПОТЕНЦИРА УНИКАТНИТЕ
ФОРМУЛАЦИИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД ЛМУКО.
Во седмата глава од трудот се претстави применливоста, валидацијата и
верификацијата на ЛМУКО и нивоата на изводливост (менаџерски пристап
изразен како технолошка изводливост, пристапот на димензионирање или
технички изразен како ефикасна изводливост и стратегискиот еколошки
пристап изразен како продуктивна изводливост). За ЛСУКО се претстави
применливоста, валидацијата и верификацијата нивната функционална
зависност со политиката, како и нивната поврзаност и научна вредностојност во
оформување и развој на ЛМУКО на база на податоци како столб за постоење на
една современа ЛСУКО. Потребата од имлементација на состојба пред и потоа
како и соодветните (анализа на трошоци и добивки и анализа на ефикасност)
изразени како анализи на се што сака да се подобри во иднина. За ЛМУКО и
ЛСУКО ќе биде презентирана и соодветна SWOT анализа. Тука во овај дел од
трудот беа прикажани сите јаки и слаби страни како и предности и недостатоци
на логистичките оценки, влијанија, сценарија, алтернативи и можности кои се
производ од ЛМУКО и ЛСУКО но и за целиот систем на функционалност на
УКО на ниво на региони во РМ.
Заклучно согледување од седмата глава би било дека овај труд вака
заокружен претставува една целина која заслужува понатамошни
надополнувања, како од еколошки така и од сообраќаен аспект. При
изработката на трудот се заклучи дека секој моментум претставува неисцрпно
поле на истражување, а секоја новина која би се применила секогаш е можно да
биде подобра. Затоа во иднина со добро испланирана политика и стратегија и
со постојано следење на појавата УКО и создавање на се поквалитетни услови

VІІІ -5-

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за живот во РМ и воопшто во други државотворни целини вреди оправдано да
се инвестира на полето УКО со логистички поглед на работите. Оваа глава
седум е обременета со ДВА ПРИЛОЗИ кои го даваат образецот кој служи за
пресметка на реалните пресметки на ЛМУКО, и ИЗГЛЕДОТ НА ДЕЛ ОД
ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД КОЈА Е ПРОГРАМИРАН
КОНРЕТНИОТ ЛМУКО.
Оваа глава седум вака поставена нуди можност за примена на
посакувани логистички перформанси на новите логистички решенија ЛМУКО и
ЛСУКО како и нивна конкретна идна имлементација на конкретни
државотворни случаи.
Во осмата глава од трудот ќе се дадат констатации и заклучните
согледувања во врска со обработуваната проблематика. Резимирани определени
резултати и заклучоци од направените истражувања и ќе се трасираат насоките
за натамошна работа. Тоа е дел од поднасловите 8.1., 8.2. и 8.3.
Вака заокружен овај труд заслужува научен поглед кој ги задоволува
барањата на едно вакво истражување. Бенифит од ова дело би требало да има
целокупната наука која ги опфаќа техничките дисциплини со особено
акцентирање на сообраќајното инжинерство. Основата за научен придонес е
логистиката, транспортната логистика и комуналната логистика како
дисциплини кои се нераскинлив дел од сообраќајно транспортното инженерство
и планирање. Во иднина ова дело треба да претставува патоказ кон кој ќе
тежнее секое општество за проблематиката УКО и погледите да не бидат само
екологија. Ова значи дека за здрава животна средина и висока еколошка свест
мора да се разгледуваат низа на научни дисциплини. Тоа во оваа докторска
дисертација е сообраќајот и транспортната логистика во функција на создавање
на нов и уникатен модел како конечен изглед кој претставува придонес на
научната мисла. Примената на транспортните мрежи комбинирани со
повеќекритериумските анализи, влијанија и одлуки се спој кој треба да ги
создаде, моделира и прогарамира посакуваните ЛМУКО и ЛСУКО.
Тоа е реалност од научен и функционален аспект производ на ова
истражување како посакувано заклучно согледување.
8.1.

КОНСТАТАЦИИ

Констатација претставува состојба во која одредена ситуација се сака да
се постави во нова рамка со потенцирање на реалната состојба но и
потенцирање на се што е можност за подобрено нејзино решение. Конкретно
констатација за ова истражување е реалната состојба на УКО, потенцирање на
минатите искуства, согледувања на опкружувањето и нов предлог за иднина со
потенцирање на науката и логистиката во улога на посакувани крајни продукти.
Констатацијата за ова истражување ќе биде разгледана како состав од осум
делови кои се потенцирани во овај наслов редоследно како што е претставено во
содржината на оваа докторска дисертација. Напомена констатациите беа основа
за старт која кандидатот на ова истражување ја имаше на ум при оформувањето
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на ова дело од ваков ранг на истражување и при оформувањето на новите
логистички решенија ЛМУКО и ЛСУКО.
[І] Во ова конкретно истражување од глава еден се констатира еден
сериозен вовед во проблематиката УКО, тука се дадени прецизни податоци за
проблемот и предметот кој ќе се истражува. Мотивот и целта кои предизвикааа
интерес за ова истражување со потенцирање на теоретската цел која треба
научно да се постигне. Научната хипотеза како главна поставка но и дополнета
со три други дополнителни хипотези кои треба да овозможат имлементација на
посакуваното решение кое треба да биде производ од ова истражување. Дадена
е и споредбена анализа со дадени оценки на се што е забележано и истражувано
на полето на УКО во РМ но и во светски рамки. Приемената на науката преку
научните методи ќе биде основа над која ќе се темелат сите идни анализи,
судови, решенија и заклучоци. Потенцирани ќе бидат и придобивките кои треба
да се постигнат од ова истражување, теоретски, практично и методолошки. Ова
на крај за постигнување на посакувана систематска прегледност ќе биде
претставено со организациона структура на истражувањето која јасно и на
недвосмислен начин ќе направи сериозен и прегледен пристап на ова
истражување.
Вака заокружена оваа глава констатирано е дека заслужува да биде
воведна глава од ова истражување и да го задржи рангот кој научно треба да се
истражува. Тука во оваа глава еден констатиран е и дефиниран насловот на ова
истражување „Логистички модел за стратешко управување со комуналниот
отпад на ниво на региони во Република Македонија“ како актуелна и
погодна за истражување, област која не е доволно истражувана кај нас, која
треба да придонесе за подигнување на научната мисла на повисоко ниво. Ова
вака составено како воведен производ ќе констатира дополнителна состојба која
ќе оди во оформување и развој на нови и уникатни ЛМУКО и ЛСУКО со
потенцирање на РМ како државотворна целина каде ќе се изведуваат сите
тестирања и можни функционални елементи потребни за имлементација на овие
нови и уникатни логистички решенија со потенцирање на основните
формулации кои претставуваат основа за моделирање на новиот ЛМУКО.
[ІІ] Во ова конкретно истражување од глава два се констатира дека за
јасно и прецизно оформување на ЛМУКО и ЛСУКО мора да се постават сите
работи во законски рамки. Да се направи јасно и прецизно дефинирање на
видовите и нивоата на КО, третманот на КО разгледуван преку три анализи кои
се најблиску со ова истражување. Законот и најважните законски правила и
прописи кои ја тангираат појавата УКО со потенцирање на постојната политика
и нејзин пресек на се што е минато, сегашност и се што се посакува како иднина
како една рамка во која мора едно истражување од овај ранг да егзистира заради
постигнување на целосна научна оправданост. Искуствата на кои се темели
функционална политика за иднина темелена на блиските региони, ЕУ но и
глобално во светски рамки како можност за разгледување и споредби со овие
системи на УКО. Тоа го нуди вака прикажана глава два која претставува основа
над која се темелат сите понатамошни логистички параметри, показатели и
излезни елементи. Воедно сите логистички оценки, логистички влијанија,
сценарија, алтернативи и можности како опции ќе бидат основа над која ќе се
моделира и развива новиот ЛМУКО, но и основа за стратегиски решенија за
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иднината на УКО со зголемено ниво на квалитетни логистички перформанси
изразени во новата ЛСУКО.
[ІІІ] Во ова конкретно истражување од глава три прави јасен и конкретен
обид за вклучување на главните логистички ПАРАМЕТРИ за реализација на
квалитетно УКО. Овие логистички параметри се утврдени како потреба од
страна на кандидатот на ова истражување и претставуваат стартна основа на
новиот ЛМУКО. Овие параметри се прикажани како логистички аспекти,
концепти, задачи, функции, нивоа како и пристапи претставуваат влезна база за
изработка на новиот ЛМУКО и претставуваат влезна и реална основа на новата
ЛСУКО. Во оваа глава три за потребите на ЛМУКО ќе бидат дефинирани сите
поими за логистичките параметри, ќе бидат конкретизирани сите логистички
параметри оделно и ќе бидат дадени соодветни научно покрепени коефициенти
на влијание. Ова треба да претставува јасен влез на состојбата на УКО со која
располага секое населено место, општина, регион и државотворна целина на ова
поле. Контатирано ова би значело јасно и прецизно дефинирање на се што може
да претставува параметар за логистичка оценка врз ЛМУКО како фактор кој
има влијание врз УКО како систем. Напомена има и други параметри од друга
природа кои би можеле да имаат соодветна оценка и влијание, но за потребите
на ова истражување ќе бидат разгледани овие наведени параметри кои од
сообраќајно транспортен логистички комунален и законски поглед би имале
најголемо влијание. Останати параметри доколку се сака да се разгледаат ќе
мора да бидат насока за идни истражувања, тоа во делот на последниот наслов
од оваа глава три би било детално понудено.
[ІV] Во ова конкретно истражување од глава четири прави јасно
дефинирање на РМ како државотворна целина и законски дефинирано место на
осум плански региони. Овај податок за РМ ќе биде основа и место каде ќе се
изведува ова истражување. Место и простор за кој ќе се собираат релевантни
податоци за секое населено место, бројот на населението во секое населено
место, количината на создаден КО во секоја општина, површината на која се
протега секоја општина, густината на населеност на секоја општина, бројот на
домаќинства за секоја општина и бројот на станови за секоја општина како
реални и релевантни логистички ПОКАЗАТЕЛИ изразено како логистичко
влијание. Овие показатели ќе бидат собрани од страна на ДЗСРМ како основа за
новиот ЛМУКО. Констатирана е и регионалната поделба на РМ, законите кои
владеат во РМ а претставуваат основа над која се темели планската
регионализација потреба и за новиот ЛМУКО. Констатиран е освртот,
интензитетот и исполнетоста на регионите кои значат можност за уникатни
проекции на мрежните врски кои го следат УКО. Ќе биде констатирана и
функцијата на регионите што за ова истражување ќе значи добро оформена
слика на РМ регионално со уникатно одредени граници и гравитација.
Во оваа глава ќе се направи јасно и прецизно толкување на сите
логистички показатели изразено како логистичко влијание потребни за
дополнителни и реални влезни елементи на ЛМУКО како дополнение на
логистичките параметри. Ова вака спакувано ќе значи јасно и прецизно
дефинирање на сите влезни елементи на ЛМУКО за постигнување на посакуван
квалитет на УКО како системска појава гледана од логистичка перспектива на
работите. Дополнително што се констатира од оваа глава четири беше
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големината на расположливи податоци за секоја општина во РМ. Заради ова
оваа глава четири е дополнета со ДВА ПРИЛОЗИ кои даваат слика за секоја
општина во РМ како реална состојба од законски и теренски аспект.
[V] Во ова конкретно истражување од глава пет прави јасен и конкретен
обид за вклучување на главните логистички потреби како неопходност. Нивоата
и мотивите за реализација на квалитетно УКО. Тука прикажаните се прикажани
и методологии од класичен и транспортен аспект ќе бидат излезна база за
изработка на новиот ЛМУКО и новата ЛСУКО. Примената на транспортните
мрежи тука ќе бидат одредена спона на се што е констатирано до сега и се што
ќе се посакува од овај момент. Улогата на овие транспортни мрежи од
сообраќајно транспортна природа ќе биде потенцирана со примена на четири
логистички пристапи на транспортни мрежи и нивни конкретни решенија. Ќе
бидат решени логистичките приоди зонирање – трасирање, трасирање –
зонирање, clark – wrigh ови алгоритми и p – медијана со заклучни согледувања
за сите претходно наведени логистички приоди. Тука ќе се констатира и
глобалната функционална потреба на гледање на УКО за да се направи можност
од прецизна идентификација на сите врски и релации кои се неизоставен дел од
ЛМУКО и ЛСУКО но и можност за имлементиција на прецизно дефинирани
премини кон повисоко сценарио за квалитетно УКО. Ова вака констатирано се
со една цел реализација на национални планови и комунална логистика за УКО
со примена на сообраќејните транспортни мрежи во функција на одржлив и
ефектно функционален ЛМУКО.
Во оваа глава ќе се направи јасно и прецизно толкување на сите
логистички ИЗЛЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ изразени како логистички сценарија,
алтернативи и можности како опции кои треба да ги нуди овај ЛМУКО.
Преминот кон повиско сценарио е темелно претставен со десет опции на база на
реални вредности за секоја општина и тоа е претставува неизоставен дел од
ЛМУКО но и од оваа глава пет. Со тоа на крај од оваа глава пет треба да се
констатира дека сржта на ова истражување, споната и функцијата на ЛМУКО се
дел од оваа глава каде сообраќајот, транспортот и комуналната логистика треба
да добијат конечен изглед. Дури после вака поставена ситуација во глава шест
ќе бидат дадени сите научни методи и инструменти како треба да се моделира
новиот ЛМУКО како дел од глава шест. Дополнително што се констатира беше
големината на расположливи податоци за секоја општина во РМ и затоа оваа
оваа глава пет е дополнета со релевантни податоци кои даваат слика за секоја
општина во РМ како реална состојба на секоја општина како и растојанијата на
секој општински центар во рамките на планските региони.
[VІ] Во ова конкретно истражување од глава шест прави јасен и
конкретен обид за вклучување на повеќекритериумските анализи, влијанија и
одлуки за создавање на производ кој треба да биде нов уникатен и применлив –
тоа е ЛМУКО. Тоа треба да доведе до потреба од вклучување на сите новини во
секоја наредна стратегија за УКО конкретно тука нова и уникатна ЛСУКО.
Констатирана ќе биде потребата од современ поглед на УКО глобално, примена
на партнерска логистичка стратегија на секое ниво основно, регионално и
национално. ЛМУКО и ЛСУКО како различни производи ќе мора да имаат и
елементи на поврзаност помеѓу нив. Тоа е реалност во оваа глава шест и тука се
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што може да се биде спој и вредност на овие два уникатни производи кои само
така ќе има законска, функционална, научна и реална теренска природа која
дополнително ќе се поткрепи со одржлива и реална примена.
Во оваа глава ќе се направи јасно и прецизно моделирање и
програмирање на ЛМУКО и создавање на ЛСУКО како можност за подобар
квалитет на УКО во РМ на ниво на региони. Примената на науката логистиката
како спој на се што има предзнак логистички во моделирањето на уникатниот
ЛМУКО од сообраќајно транспортен и комунален аспект е состојба која е
реалност од ова истражување. Дополнителна констатација од оваа глава би биле
конечните изгледи на ЛМУКО и ЛСУКО со примена на повеќекритериумските
анализи, влијанија и одлуки. Тоа во наредната глава седум би значело
комлетирање на се што е потребно за одржлив ЛМУКО со потенцирање на
посакуваните логистички перформанси за постигнување на повисок квалитет на
УКО од сообраќајно транспортна комунална и логистичка перспектива. Оваа
глава шест е обременета со КОНКРЕТЕН ПРИЛОГ СО ИЗГЛЕД НА
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД –
КОНКРЕТНИ
СЛИКОВИТИ
ПРИКАЗИ,
ОБЈАСНУВАЊА
И
ТОЛКУВАЊА), КАКО И ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИЛОГ СО УНИКАТНИ
ФОРМУЛАЦИИ И ТОЛКУВАЊА.
[VІІ] Во ова конкретно истражување од глава седум прави јасна и
конкретна
претстава која треба да идентификува низа од логистички
перформански кои значат реална и одржлива имлементација на ЛМУКО и
ЛСУКО. Како констатација е и потребата од анализа на УКО пред и потоа за
постигнување на оптимална посакувана состојба за повисок квалитет на УКО
како систем. И на крај за одржливост потребно е јасно дефинирање на јаки и
слаби страни но и предности и недостатоци темелени на реална основа.
Во оваа глава ќе се направи јасно и прецизно претставување на сите оние
моменти кои нудат можност за една оптимална одлука производ на новите
логистички решенија ЛМУКО и ЛСУКО. Вака заокружено ова истражување ќе
нуди можност за носење на сериозни заклучоци и идни препораки кога станува
збор за УКО разгледуван како логистички систем што претставува дел од
наредната глава осум од ова истражување. Дел од оваа глава седум се и
уникатни ДВА ПРИЛОЗИ кои прават јасно објаснување и прецизирање на
логистичките перформанси на новиот ЛМУКО како и ИЗГЛЕДОТ НА ДЕЛ
ОД ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД КОЈА Е ПРОГРАМИРАН
КОНРЕТНИОТ ЛМУКО.
[VІІІ] Во ова конкретно истражување од глава осум констатирано е дека
секое подобрување на УКО треба да носи бенифит за секој жител без исклучок.
ЛМУКО да биде создаден на база на законски и правни правила за УКО,
територијално функционални за одредено државотворно подрачје конкретно
РМ, методолошки со примена на сите логистички и научни пристапи кои
најчесто го користи секоја повеќекритериумските анализи, влијанија и одлуки.
Тоа се применето на транспортните сообраќајни мрежи како правила и приоди
за квалитетен спој на логистичките параметри и показатели за квалитетни и
одржливи логистички сценарија, алтернативи и можности како опции на
ЛМУКО. На крај логистичките перформанси на ЛМУКО и ЛСУКО да
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имплементираат една новина која треба да направи јасна динстикција на
појавата на УКО на подобро со избор на оптимално логистичко решение.
Во оваа глава ќе се направи јасно и прецизно констатирање, резимирање
кои нудат сериозни заклучоци за идни и посакувани препораки за УКО. Ќе биде
УКО разгледуван како сеопфатен законски, техничко – технолошки,
сообраќајно – транспортен, економски и еколошки систем во реално време на
реално место и функционален на секое ниво (оперативно. диференцирачко и
диспозитивно со било која задача и функција) и со примена на оптимален
логистички пристап. Се ова поткрепено со една веродостојност која е тестирана
и применлива за РМ како државотворна целина од осум плански региони. Дел
од оваа глава осум се и претходните уникатни ПРИЛОЗИ ЗА ИЗГЛЕД НА
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД –
КОНКРЕТНИ
СЛИКОВИТИ
ПРИКАЗИ,
ОБЈАСНУВАЊА
И
ТОЛКУВАЊА), И ИЗГЛЕДОТ НА ДЕЛ ОД ТЕХНИЧКАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД КОЈА Е ПРОГРАМИРАН КОНКРЕТНИОТ
ЛМУКО на кои се повикува целокупното ова истражување.
Тоа е констатирана реалност од научен и функционален аспект
производ на ова истражување.
8.2.

РЕЗИМЕ

Резиме секогаш претставува констатирана и заклучна состојба на
одреден систем со опфат на посакувани и постојни можности кои се на
располагање. Во оваа докторска дисертација резимираната состојба ќе оди во
насока на УКО, концепцијата со логистички параметри како логистички оценки,
показатели како логистички влијанија, излезни елементи како сценарија,
алтернативи и можности како опции. Тоа со примена на регионалниот пристап
на гледање на УКО и логистички приод и примена на транспортните мрежи за
моделирање со повеќекритериумски анализи, влијанија и одлуки на нов и
уникатен ЛМУКО, и нова и уникатна ЛСУКО. Ова треба да овозможи
оптималност на ЛМУКО, ЛСУКО но и на УКО како сосема нови логистички
решенија и погледи. На крај логистичките перформансите и имлементацијата на
новите уникатни ЛМУКО и ЛСУКО верификувани и валидни за УКО во РМ.
Ова нуди и согледувања, компаративни анализи на минатото и иднината како и
јасно и недвосмислено потенцирање на јаки и слаби страни како и предности и
недостатоци од УКО, ЛМУКО и ЛСУКО.
Резимираните состојби за ова истражување би биле по следниот
редослед, и тоа:
[І] Оваа глава еден резимира еден сериозен вовед во проблематиката
УКО, тука се резимираа главни и прецизни податоци за просторот односно за
РМ, воедно се резимира дека логистиката (транспортната комунална логистика)
како научна дисциплина ќе биде основа од која ќе се изведуваат сите заклучоци
и констатации кои ќе бидат производ од моделот и стратегијата кој ќе бидат дел
од оваа докторска дисертација функционални во реално време сега. Резиме на
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вака заокружена прва глава е тоа што вака поставениот воведен концепт
заслужува да биде истражување од овај ранг и примена на логистичките
пристапи во функција на оправданост и одржливост.
Тоа е функционална и јасно поставена состојба.
[ІІ] Оваа глава два резимира дека за јасно и прецизно оформување на
ЛМУКО и ЛСУКО мора да се постават законските рамки, да се дефинира
просторот, состојбата и времето се со една единствена цел функционална и
применлива политика за иднина темелена на минатите искуства и разгледување
и споредби со останатите системи на УКО. Законските елементи резимирани во
глава два претставуваат основа на која се темелат сите логистички параметри,
показатели и излезни елементи изразени како толкувани повеќекритериумски
влијанија и основа на која треба да се моделира новиот ЛМУКО. Од ова
дополнително ќе се резимира дека и стратегиски решенија за иднината на УКО
со зголемено ниво на квалитетни логистички перформанси мора да бидат
поставени во рамка која континуирано би се подобрувала со уникатните барања
и потреби на секое време на база на реални податоци за секоја општина.
Тоа е функционална и законска состојба.
[ІІІ] Оваа глава три може да резимира дека се прави јасен и конкретен
обид за вклучување на главните логистички ПАРАМЕТРИ за реализација на
квалитетно УКО. Тука прикажаните логистички аспекти, концепти, задачи,
функции и нивоа како и пристапи ќе бидат влезна база за изработка на новиот
ЛМУКО и новата ЛСУКО. Ова резиме носи и дополнителен логистички
предзнак затоа што се наведено во оваа глава е темел на секоја логистика. Тоа
не е исклучок и за квалитетен логистички начин на функционалност и за УКО
како систем и негова оправдана придобивка за секој жител.
Тоа е функционална и логистички прецизирана состојба.
[ІV] Оваа глава четири може да резимира дека РМ е место на осум
плански региони. Основа за новиот ЛМУКО е регионалната поделба на РМ.
Освртот, интензитетот и исполнетоста значат можност за уникатни проекции на
мрежните врски кои го следат УКО. Функцијата на регионите значи добро
оформена слика на РМ регионално со уникатно одредени граници и
гравитација. Од ова може да се резимира дека функционалноста потенцирана во
секоја од 80 општини во РМ е уникатна сама за себе и уникатна за
функционалност, примена и имлементација со уникатна и посебна валидна и
верификувана состојба за секоја од 80 те општини. Тука се резимирани и
основните логистички ПОКАЗАТЕЛИ населени места, население, КО,
површина, густина, домаќинства и станови за секоја општина во РМ како
влијанија кои прават дополнување на влезните логистички параметри со
веродостојна реалност. Ова дополнително треба да резимира и сериозен научен,
технички и одржлив квалитет на новиот ЛМУКО и новата ЛСУКО.
Тоа е функционална реално веродостојна состојба.
[V] Оваа глава пет прави јасен и конкретен обид за вклучување како
неопходност на главните логистички потреби и мотиви за реализација на
квалитетно УКО за секое реално место. Тука прикажаните нивоа и методологии
од класичен и транспортен аспект со примена на транспортните мрежни
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правила се излезна база на новиот ЛМУКО изразени како излез на шест
сценарија со по пет алтернативи и десет можности како опции. Тука преминот
кон повисоко и поквалитетно сценарио за УКО ќе значи примена на одржлива
законска и техничка оправдана нова ЛСУКО глобално имлементирани преку
прецизно дефинирање на центрите и нивната гравитација за реализација на
национални планови и комунална логистика за УКО.
Тоа е функционална сообраќајно транспортна реална состојба.
[VІ] Оваа глава шест може да резимира дека се создаде и развива нов
ЛМУКО и се поставија темелите за функционалност на нова одржлива за
имлементација ЛСУКО. Придобивки од ова ќе имаат сите жители, претријатија
и воошто секој општински центар во РМ. Тука се прикажани сите правила и
научни пристапи кои ги има науката која ја третира повеќекритериумската
анализа, повеќекритериумските влијанија и повеќекритериумските одлуки за
постигнување на оптималност на новите логистички решенија. Резимирано е и
тоа дека новите ЛМУКО и ЛСУКО ќе бидат основа за квалитет на УКО од еден
сообраќајно транспортен логистички и комунален научен поглед со
потенцирање на економска исплатливост и одобрување за одредена идна
примена на овие нови логистички решенија.
Тоа е функционална логистички уникатно моделирана состојба.
[VІІ] Оваа глава седум прави резиме и идентификува низа перформански
кои прават реална примена, валидност и верификацја на одржлива
имлементација на ЛМУКО и ЛСУКО. Логистичките перформанси прават јасно
дефинирање на минатото, сегашноста и иднината со потенцирање јаки и слаби
страни но и предности и недостатоци темелени на реални податоци од ДЗСРМ
како државотворна целина на осум прецизно и јасно дефинирани плански
региони.
Тоа е функционална состојба која нуди оптимум на целокупниот
логистички систем на УКО на ниво на региони.
[VІІІ] Резимирано е дека сите поставени влезни формулации од глава
еден се исполнети. Прецизно се применети логистичките параметри, реално се
дополнети логистичките показатели како влезни елементи на ЛМУКО. Јасно се
резимирани сите позитивни и сите негативни појави кои ја пратат УКО во РМ
со прецизирање на нејзината регионална поставеност. Логистичките приоди за
транспортни мрежи со повеќекритериумските анализи, влијанија и одлуки одат
во насока на нов и уникатен производ. На се ова оформен е функционален
ЛМУКО како уникатно дело со посакуван ранг за оваа докторска дисертација.
На крај логистичките перформанси одат во насока која посакувана состојба
треба да ја постави ЛМУКО да има примена во идна стратегија наречена
ЛСУКО. Од ова бенифит треба да има секој жител, секое претпријатие, секоја
општина, секој регион и секоја државотворна целина како создавачи и менаџери
на КО.
ЛМУКО со сликовит приказ е дел од прилозите за изглед на ЛМУКО и за делот за
техничката документација на ЛМУКО од оваа глава осум (ова е дел од глава шест)
за појаснување на секоја фаза при неговото уникатно логистичко моделирање.

Тоа е функционална состојба производ на оваа докторска дисертација.
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8.3. НАСОКИ ЗА НАТАМОШНИ ИСТРАЖУВАЊА
„Што направивме и што треба да направиме во иднина?”
Крсте Петков Мисирков, За македонските работи

Насока секогаш и без исклучок претставува идна состојба кон која треба
да се тежнее или желба некоја работа да биде реализирана во некој
понатамошен период. Во оваа докторска дисертација насоките за понатамошни
истражувања би биле за насоки за секоја глава, општи насоки, конкретни насоки
и посакувани насоки. Тоа е дел од овај наслов 8.3. и како финален производ
претставува насока за идни препораки од овај труд. Визијата и мисијата на ова
дело вака би одело во создавање на една посакувана состојба разгледувана на
нивоа постапно се до постигнување на повисок квалитет во иднина.
Логистиката и тука во целост ќе биде основа над која во иднина ќе се даваат
можните и посакувани измени. Некогаш е многу битно да постои барем и
иницијатива како можност. Тоа може да предизвика интерес и да се направи
одреден потег. Науката тоа секогаш може да го усовршува. Желба на оваа
докторска дисертација е секој моментум кој е предложен како насока за
натамошно истражување да оди како понуда за квалитет на ова поле. Со тоа
тежината на ова дело во иднина може да биде од непроценливо значење.
Насоките за идни понатамошни истражувања се дадени во подолниот тек на
овај наслов, и тоа како:
Насоки за понатамошни истражувања од глава еден би биле:
1. Можност за вовед во проблематиката УКО со опфат на технологии за
намалување на КО на самиот почеток на негово создавање, во процесот на
веќе создаден КО, при извршување на транспортните операции, во процесот
на депонирање како и на процесот потоа. Добивка од ова би имале сите
транспортни активности.
2. Проблемот во иднина да се дефинира како основа од која би се создале
поинакви можности за модел од строго математичка, строго економска или
строго законска и правна рамка како предмет на истражување. Со вака
дефиниран проблем на истражување би се овозможил квалитет во идна
стратегиска одлука кога станува збор за УКО. Добивка од ова би имале
сите страни вклучени во процесот на УКО како создавачи на УКО но и
како организации кои работат со УКО.
3. Мотивот за истражување во иднина може да биде најразличен но целите во
иднина можат да се постават како строга рамка каде состојбата на УКО би
одела во јасно применливо решение на претходно дефинираниот предмет на
идно истражување. Добивка од ова би имале сите жители без исклучок.
4. Научната хипотеза во иднина може да се дефинира како сегмент со строго
дефиниран опфат на одреден аспект, концепт или пристап се со една цел
јасно и сегментарно да се прави секое идно научно истражување. Целта на
ваквото размислување е да се слези што поконкретно до сржта на УКО со
логистичко размислување. Тоа така ќе даде придонес во УКО на секое
оперативо, диференцирачко и диспозитивно ниво од која сите страни
вклучени во овие задачи нивоа и функции би имале прецизна и јасна
добивка.
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5. Функционална стратегија која би ги применувала истите научни методи и
правила кои поинаку преку еден логистички микс во иднина би постигнале
поинаква организациона и структурална форма на тоа истражување.
Добивка од ова би имала научната мисла воопшто. Тука мора да се
потенцира дека оваа појава освен инжинерски поглед заслужува и било
каков поглед на гледање на работите со јасно и прецизно поставување на
бараните потреби за истражување на нивото кое се сака да се примени во
иднина. Со вака поставена состојба на УКО можностите за компаративни
споредби би биле од непроценлива научна вредност.
Насоки за понатамошни истражувања од глава два би биле:
1. УКО во иднина да се разгледува како техничка работа, видовите, нивоата и
третманот на КО да се разгледаат низ призмата само на техничка
изводливост. Потоа вака дефинирано како заклучок да се примени во
соодветните законодавства на одредени државотворни целини. Од ова
добивка би имале организациите на УКО кои би имале технички
исплатлива и оправдана идна инвестиција.
2. УКО во иднина да се разгледува како технолошка работа, видовите, нивоата
и третманот на КО да се разгледаат низ призмата само на технолошка
изводливост. Потоа вака дефинирано како заклучок да се примени во
соодветните законодавства на одредени државотворни целини. Од ова
добивка би имале организациите на УКО кои би имале исплатлива и
оправдана идна инвестиција со примена на модерна технологија во
склад со високите и модерни нормативи и стандарди.
3. УКО во иднина да се разгледува како економска работа, видовите, нивоата и
третманот на КО да се разгледаат низ призмата на економска изводливост.
Потоа вака дефинирано како заклучок да се примени во соодветните
законодавства на одредени државотворни целини. Од ова добивка би имале
организациите на УКО кои би имале исплатлива и оправдана идна
инвестиција со јасна економска добивка што претставува основа и
желба на секоја организација.
4. Пирамидалниот поглед на УКО да се движи по обратен редослед како
барања на поединец, семејство, улица, населба, населено место, општина,
село/град, регион па држава, а не како до сега обратно. Од ова во иднина
добивката би ја потенцирал секој во фазата на планирање на
активностите. Секоја промена вака би била фазна применлива и остварлива
во реално време без создавање на големи трошоци – т.н. исплатлив редизајн.
5. Примена на се најмодерно и најстрого во ова поле на функционалност да се
разгледа како научна можност. Ова е еколошка размисла на ова поле.
Добивка од ова ќе има здравјето на луѓето во РМ. Тука би се знаела колку
би чинела идна стратегија на најстроги и најквалитетни барања за
функционалност на УКО на секое поле во РМ.
Насоки за понатамошни истражувања од глава три би биле:
1. Создавање на концепт за иднината. Основа на концептот да бидат нови и
уникатни правила на логистиката кои ќе придонесат за квалитетно УКО.
Добивка од ова би имале сите идни генерации кои би добиле високо
ниво на квалитет и подобрени модерни логистички перформанси.
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Наведените логистички аспекти, концепти, задачи функции и нивоа, како и
пристапи би биле само споредбени елементи во тој новосоздаден концепт.
2. Логистичките аспекти да се надополнат со низа на други аспекти на пример
организациони, политички, социјални, културни, здравствени и слично. Вака
надополнети логистичките аспекти во овај труд би претставувале друга јасна
слика која би била надополнета инженерска логика на размисла. Добивка од
ова би имале сите нови логистички решенија кои би биле потемелни и
поконкретни.
3. Логистичките концепти како основа за логистичко решение би биле добра
база за уникатно разгледување на УКО. Овие логистички концепти како
логистичка размисла имаат тежина за создавање на уникатно дело од овај
ранг на истражување. Добивка од ова би имала научната сообраќајно
транспортна мисла.
4. Логистичките задачи функции и нивоа како основа за логистичко решение
би биле добра база за уникатно разгледување на УКО. Овие логистички
задачи функции и нивоа како логистичка размисла имаат тежина за
создавање на уникатно дело од овај ранг на истражување т.н. менаџерско
логистичко истражување од почеток до крај на процесот УКО. Добивка од
ова би имала научната логистичка мисла.
5. Логистичките пристапи како основа за логистичко решение би биле добра
база за уникатно разгледување на УКО. Овие логистички пристапи како
логистичка размисла имаат тежина за создавање на уникатно дело од овај
ранг на истражување т.н. оригинално логистичко истражување. Добивка од
ова би имала научната транспортна комунална логистичка мисла.
Заедничка добивка за сите наведени насоки за иднина од глава три би
имала логистиката како наука, особено добивката за транспортната
логистика би била непроценлива како уникатна за примена во
универзитетските кругови кои работат на ова поле. Со тоа оваа насока би
била обременета со дополнителна добивка за некој нов модел.
Насоки за понатамошни истражувања од глава четири би биле:
1. Во иднина да се направат осум посебни истражувања за секој плански
регион од РМ за појавата УКО како магистерски тези. Да се примени овај
ЛМУКО на секој планскиот регион посебно. Компаративни анализи на овие
осум истражувања да бидат основа за постигнување на уште поголем и
изострен квалитет. Ова како добивка би била за секој регион во РМ но и
за секој нејзин жител. Потенцираните недостатоци доколку ги има да бидат
сериозно разгледани и отстранети во подобрена верзија на овај ЛМУКО. Ова
е најдобар начин на континуирано подобрување на ЛМУКО како уникатна
целина. Ова само вака може да добие законска и институционална оправдана
функционалност и имлементација.
2. Да се разгледа можноста за поинаква идна регионална поставеност на РМ со
потенцирање на показатели кои ќе бидат основа за оформување на
функционален регион. Предлог минимален број на жители 500 000 илјади.
Предлог минимален број на општини 10 градски општини како целина кон
кои би гравитирале придружните рурални општини. Предлог површина и
густина на населеност да биде критериум за оправдана економска
функционалност дополнително потенцирана. Добивка од ова би имале
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голема група на жители но дополнително тежнението на другите би
одело кон подобро или би се барало ново поквалитетно решение.
3. Мрежните врски на УКО би биле основа за логистичко решение кое би било
добра база за уникатно разгледување на УКО. Овие мрежни врски би се
разгледувале единствено како логистичка размисла и би имале тежина за
создавање на уникатно дело од овај ранг на истражување т.н. оригинално
логистичко истражување. Добивка од ова би имала логистиката како
наука, особено добивката за транспортната логистика би била
непроценлива како уникатна за примена во универзитетските кругови
кои работат на ова поле. Со тоа оваа насока би била обременета со
дополнителна добивка за некој нов модел.
4. Функционалноста на регионите би се темелела на прецизирање на
најповолна локација на онај простор кој е најмалку населен и тој простор би
уживал дополнителни добивки. Ова истражување би било на ранг на осум
идни студии за најповолна локација за активна регионална депонија. Ова во
РМ денес е решено со одредена политичка мерка, а не по правилото на
најповолна локација. Со ова добивка би имале големите градски центри и
не би се создала можност да се лоцира активна регионална депонија на
одреден значаен простор од непроценливо значење. Со ова би бил запазен
секој еколошки, културен и национален интерес.
5. Споредба на осумте плански региони за УКО со реална состојба со друга
држава. Со ова ќе се знае до каде е состојбата за УКО во РМ. Ова може да
биде и на ранг на план за идно дејствување. Регионите се непресушно
научно поле на истражување. Секоја акција на ова поле носи добивка за
секого. Доколку се констатира негативен заклучок преправките и критиките
за и против секогаш заслужуваат ново истражување на било кој ранг.
Насоки за понатамошни истражувања од глава пет би биле:
1. Обид за нов логистички приод на гледање на УКО како неопходност на
транспортните мрежи во функција на квалитетно подобрување. Тука нивоата
на УКО да бидат разгледувани од оваа поставеност но јасно и на прецизен
начин да се постават транспортните проблеми на главното и одлучувачко
ниво. Компаративни анализи да бидат основа за постигнување на уште
поголем и изострен квалитет. Да се анализираат од секаков аспект но да се
резимира од транспортен аспект. Ова би изнудило посакувана добивка за
секое организирано претпријатие но и добивка за секоја општина која
би имала инфраструктурен и економски бенифит. Со ова би се
постигнало и континуирано подобрување на ЛМУКО како уникатна целина
што е секогаш добредојдена.
2. Можност за примена на зонирање – трасирање, трасирање – зонирање,
CLARK – WRIGHT овиот алгоритам на заштеда, и P – медијаната да дадат
конкретна добивка за логистиката од економска и еколошка природа.
Добивка од ова би имала логистичката мисла зачинета со економска и
еколошка перспектива.
3. Глобално имлементирање националната програма на УКО на РМ, со осврт
на законите, техничките можности и сообраќајно транспортните правила
како потенцијални полиња на разгледуван интерес. Добивка од ова би
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имало при реализација на некоја конкретна предлог стратегија за идно
квалитетно УКО.
4. Комуналната логистика да биде поле кое ќе се разгледува општо. Добивка
од ова би имала научната мисла воопшто.
5. Комуналната логистика да се разгледува на посакувани логистички
сегменти, аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа, но и примена на
комуналната логистика во секој наведен логистички пристап. Добивка од
ова би имала научната мисла комунална логистика.
Насоки за понатамошни истражувања од глава шест би биле:
1. Да се создаде нов модел за УКО кој би се споредувал со овај ЛМУКО,
подобрена верзија или сосема нов модел. Добивка од ова би имала
целокупната логистика гледана како наука.
2. Да се дефинира примената на ЛМУКО јасно во државна стратегија за
УКО. Добивка од ова би имале сите жители на државотворното
подрачје каде ќе се применува ЛСУКО или воопшто стратегијата за
УКО.
3. Да се имплементира транспортната сообраќајна функција како реална
економска основа на државно ниво во функција на УКО. Добивка би
имала транспортната комунална логистика.
4. Екологијата да значи старт кој во иднина нема да може да започне без
јасна дефиниција на транспортна логика на размисла поткрепена со
економија и оправдана логика. Добивка би имала секоја идна
стратегија.
5. Поврзаноста на ЛМУКО и ЛСУКО да се разгледа како посебно и
уникатно истражување. Добивка би имала науката која повеќе
критериумската размисла ја носи во својата основа без исклучок на
која научна дисциплина се однесува носењето на заклучоци. Нивото
и рангот може да бидат дополнително прецизирани со потребните
елементи за тоа ниво и ранг на истражување.
Насоки за понатамошни истражувања од глава седум би биле:
1. Контролинг и перформанси за УКО како логистички начин на размисла –
општо.
2. Електронска размена на податоци за УКО, со постоење на логистички
информативен систем.
3. ГИС логистичка технологија за транспортен поглед на УКО.
4. Примена на современи концепти JUST IN TIME и MAKE OR BAY за
УКО.
5. Имплементација на логистички софтвер за УКО.
Заедничка добивка за сите наведени насоки за иднина од глава седум од
ова би имала современата научна логистичка мисла, особено добивката за
транспортната логистика би била непроценлива како уникатна за примена
во универзитетските кругови кои работат на ова поле. Со тоа оваа насока
би била обременета со дополнителна добивка за некој нов модел.
ОВА БИ ОВОЗМОЖИЛО РАЗВОЈ НА ОВА ДЕЛО ВО НЕКОЈА ИДНА
ПЕРСПЕКТИВА (НАУЧНА И РЕАЛНО ПРИМЕНЛИВА).
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Насоки за понатамошни истражувања од глава осум би биле:
1. Сегашна временска димензија на УКО, со можност за сосема нов дизајн
концепт.
2. Реална просторна рамка на УКО со примена на логистички пристап
(јасно
дефиниран
еден
логистички
пристап
концентрација,
специјализација, децентрализација, кооперација или интеграција) за
постигнување на функционален логистички концепт (исто за секој јасно
дефиниран логистички пристап).
3. Потврда дека ЛМУКО е вистински алат за решение на проблемите со
УКО.
4. ЛСУКО – може ли подобро. ШТО, КОГА, КАДЕ и КАКО.
5. Интернет логистика во функција на квалитетна база на податоци за
логистичко УКО.
Заедничка добивка за сите наведени насоки за иднина од глава осум од ова
би имала современата научна логистичка мисла, особено добивката за
транспортната логистика би била непроценлива како уникатна за примена
во универзитетските кругови кои работат на ова поле. Со тоа оваа насока
би била обременета со дополнителна добивка за некој нов модел.
ОВА БИ ОВОЗМОЖИЛО РАЗВОЈ НА ОВА ДЕЛО ВО НЕКОЈА ИДНА
ПЕРСПЕКТИВА (НАУЧНА И РЕАЛНО ПРИМЕНЛИВА).
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Наместо научен пристап препораки за примена на науката во низа на
сегменти – општо, конкретно, посакувано и крајно
„ Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
Albert Einstein
„ Логиката ќе ве одведе од А до Б. Имагинацијата ќе ве однесе секаде.”
Алберт Ајнштајн

Општи насоки за понатамошни истражувања би биле:
1. Човек, семејство, улица, населба, село/град, регион и држава да бидат
основа за носење на сегментарни заклучоци.
2. Јасно и прецизно дефинирани елементи за селективно собирање,
транспорт и депонирање на КО, како и прецизирање на колку
објекти, со каква инфраструктура и локациски каде да бидат
поставени во функција на одржливо УКО.
3. Примена на одржлива законска рамка за УКО во насока на подобар
стратегиски поглед на УКО гледан низ призмата на логистиката.
Конкретни насоки за понатамошни истражувања би биле:
1. ШТО, КОГА КАДЕ КАКО стратегија за УКО.
2. Транспортната стратегија на РМ во функција на УКО.
3. Инфраструктурата на општините реална основа за оптимално
искористување и можност за подобрување на идните вложувања на
полето УКО.
Посакувани насоки за понатамошни истражувања би биле:
1. Нов дизајн со примена на сценарио многу високо влијание во секоја
општина во РМ – производ од ЛМУКО
2. Нула КО кој би останал несобран во РМ по било која основа.
3. РМ место каде КО би се собирал по транспортни коридори со
постигнување на максимум оптимална загуба на километри без
собран КО со примена на транспортните мрежи регионално.
Краен констатиран заклучок со сообраќајно транспортно логистичко
гледање на работите околу појавата УКО:
Секоја нова состојба која прави обид за подобрена УКО состојба да биде
можност за висок квалитет и висок стандард за секого без исклучок.
Примената на сообраќајот и транспортот за решавање на УКО да бидат
неизоставен дел од размислата на идните дејствија.
Транспортната комунална логистика секогаш да биде старт на било каков
редизајн на одреден систем за УКО и негов иден квалитетен развој.
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ПРИЛОГ 4.3.1.
ОСВРТ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ
ОБЈАСНУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ПРИБИРАА ПОДАТОЦИТЕ ЗА
ОВАЈ ПРИЛОГ
За овај прилог податоците се собираа од релевантна и веродостојна
институција ДЗСРМ. Конкретно податоците во ова истражување беа дел од
официјалните завршни книги по пописот од 2002 година.
Во самиот наслов беа користени и податоци кои се официјални и ги
користат министерставата на РМ кои се во состав на Владата на РМ.
***Констатација: РМ е поделена на осум плански региони, Составена е од 80
општини, градот Скопје како состав од 10 општини. Во РМ има вкупно 1767
населени места.
Во 2014 година бројот на населени места беше зголемен за 7 населени места со
што бројот на населени места од тој момент изнесува 1774.
Новите седум (7) населени места се дел од општините:
Општина Велес – населено место КЛУКОВЕЦ
Општина Куманово – населени места ВОЈНОВИЌ и КОСТУРНИК
Општина Пехчево – населено место СПИКОВО
Општина Гази Баба – населени места ВИНЧЕ и КОЛОНИЈА, и
Општина Ѓогче Петров – населено место КИСЕЛА ЈАБУКА
НАПОМЕНА: Овие населени места нема да бидат потенцирани во
понатамошниот тек на ова истражување, но како можност ЛМУКО ја нуди да
бидат толкувани во иднина. Причина за ова е што постојат веќе изработени
толкувања на кои овие населени места не менуваат ништо ако се има јасно
претставениот факт дека овие населени места не извршија промена на гра ниците
на општинскитењ центри, нивната површина, густина и се останата е како и пред
промената. Затоа немаат никакво изменувачко влијание за конкретниот ЛМУКО.
Освртот на планските региони во РМ би бил следен. Тој осврт би ги опфатил
сите плански региони во РМ 1, општините кои опстојуваат во РМ, поранешните
општински центри кои се дел од денешните општини и сите населени места со нивниот
број на жители.
Во РМ има осум плански региони и тоа:
НАПОМЕНА : Податоците кои се дел од подолниот текст се наоѓаат на официјалниот
сајт http:// www.stat.gov.mk.

http:// www.stat.gov.mk; Вкупно население, домаќинства и станови– Дефинирани податоци по населени
места, Вкупно население според изјаснувањето за национална припадност, мајчиниот јазик и
вероисповедта
1
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Скопски плански регион (со 17 општини, 142 населени места) Во овај плански
регион 10 од општините се во состав на градот Скопје (тоа се општините Гази Баба,
Аеродром, Чаир, Карпош, Кисела Вода, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај и Шуто
Оризари), а останатите 7 се посебни општини и не се во склоп на градот Скопје ( тоа се
опшините Студеничани, Илинден, Арачиново, Сопиште, Чучер Сандево, Перовец и
Зелениково). Тие општини се следни:
Гази Баба со 13 населени места и со вкупен број на жители 72 617. Тие
населени места се следни: Населбите Гази баба (15 182) и Маџари (12 874) како и
Селата Брњарци (395) , Булачани (1104), Гоце Делчев (1405), Идризово (451), Инџиково
(3345), Јурумлери (2983), Раштак (367), Сингелиќ (23 915), Смиљковци (345),
Стајковци (3532), Страчинци (1185), Црешево (1278) и Трубарево (2669). Најголема
општина во градот Скопје.
Аеродром со 2 населени места и со вкупен број на жители 92 382, Тие населени
места се следни: Општина Аеродром (89 942), и Село Долно лисиче (2440).
Чаир со 1 населено место и со вкупен број на жители 64,823. Општина со
најголема густина на население во Европа.
Карпош со 6 населени места и со вкупен број на жители 58 359. Тие населени
места се следни: Населбите Влае (6809), Карпош (37 162) и Долно Нерези (12418) како
и Селата: Бардовци (1472), Злокуќани (1635), и Горно Нерези (314).
Кисела Вода со 5 населени места и со вкупен број на жители 57,236. Тие
населени места се следни: Населбите Горно Лисиче (18 223), Кисела Вода (15 379),
Драчево (10 605) и Селата: Драчево (8 641) и Усје (845).
Центар со 1 населено место и со вкупен број на жители 45,362. Во оваа
општина спаѓаат централните скопски населби Центар, Капиштец, Пролет, Буњаковец,
Маџир Маало, Дебар Маало, Ново Маало, Пајко Маало, Водно, Крњево (Карадак
Маало), Парк Маало и Тасино Чешмиче (Во строгиот центар на Скопје и на РМ) и се
дел од наведеното едно населено место. Општина само со градски центар (нема
никакви рурални елементи.
Ѓорче Петров со 8 населени места и со вкупен број на жители 45,362. Тие
населени места се следни: Населбите Ѓорче Петров и Оризари (15 636) и Селата
Волково (6750), Грачани (0), Кучково (138), Никиштане (1114), Ново Село (8349) и
Орман (461).
Бутел со 9 населени места и со вкупен број на жители 36,154. Тие населени
места се следни Населби: Скопје Север, Бутел 1, Бутел 2, Радишани, Љуботенски Пат, и
Села: Визбегово (2817), Радишани (9123), Љубанци (928) и Љуботен (2343).
Сарај со 23 населени места и со вкупен број на жители 35,408. Тие населени
места се следни:Селата: Арнакија (1077), Бојане (2230), Буковиќ (1723), Глумово
(1683), Горно Свиларе (712), Грчец (1), Дворце (249), Долно Свиларе (2010), Кондово
(3384), Копаница (1714), Крушопек (1902), Ласкарци (1190), Љубин (2044), Матка
(468), Паничари (261), Радуша (1892), Раовиќ (213), Рашче (2697), Рудник Радуша (211),
Сарај (5322), Семениште (559), Чајлане (580) и Шишево (3376).
Шуто Оризари со 3 населени места и со вкупен број на жители 20,800. Тие
населени места се следни: Населбите Шуто Оризари (17 375), Долно Оризари (1550) и
Селото Горно Оризари (454).
Студеничани со 19 населени места и со вкупен број на жители 17,246. Тие
населени места се следни: Селата: Алдинци (3), Батинци (5364), Вртекица (111), Горно
Количани (309), Долно Количани (1510), Драчевица (Скопско) (250), Елово (265),
Калдирец (0), Малчиште (60), Маркова Сушица (53), Морани (1715), Осинчани (1),
Пагаруша (227), Рамни Габер (39), Студеничани (5786), Умово (0), Цветово (807),
Црвена Вода (Скопско) (46) и Црн Врв (700).
Илинден со 12 населени места и со вкупен број на жители 15,894. Тие
населени места се следни: населбата Илинден (Белимбегово) (4931) и селата
Ајватовци (232), Бујковци (946), Бунарџик (352), Бучинци (226), Дељадровци (532),
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Кадино (2090), Марино (3533), Миладиновци (1276), Мралино (821), Мршевци (651) и
Текија (304).
Арачиново со 4 населени места и со вкупен број на жители 11,992. Тие
населени места се следни Арачиново (7315), Грушино (1128), Мојанци (2325) и
Орланци (829).
Сопиште со 13 населени места и со вкупен број на жители 9,522. Тие населени
места се следни: Селата: Барово (Скопско) (23), Говрлево (30), Горно Соње (219),
Добри Дол (Скопско) (431), Долно Соње (689), Држилово (362), Јаболци (41), Нова
Брезница (85), Патишка Река (579), Ракотинци (390), Света Петка (712), Сопиште
(5325) и Чифлик (Скопско) (636).
Чучер Сандево со 12 населени места и со вкупен број на жители 8,493. Тие
населени места се следни: Селата: Бањане (597), Блаце (Скопско) (972), Бразда (480),
Брест (Скопско) (569), Бродец (Скопско) (3), Глуво (349), Горњане (80), Кучевиште
(3167), Мирковци (969), Побожје (591), Танушевци (417) и Чучер - Сандево (299).
Петровец со 16 Населени места и со вкупен број на жители 8,255. Тие населени
места се следни: Селата: Бадар (15), Блаце (Скопско) (29), Брезница (Скопско) (13),
Горно Коњари (237), Градманци (66), Дивље (28), Долно Коњари (704), Катланово
(769), Кожле (14), Летевци (6), Огњанци (1142), Петровец (2659), Р’жаничино (855),
Средно Коњари (1140), Сушица (Скопско) (178) и Ќојлија (400), и
Зелениково со 14 населени места и со вкупен број на жители 4,077. Тие
населени места се следни: Селата: Вражале (102), Градовци (2), Гумалево (102),
Дејковец (84), Добрино (90), Зелениково (1135+771), Ново Село (Зелениковско) (149),
Орешани (515), Пакошево (247), Палиград (303), Смесница (104), Страхојадица (268),
Таор (152) и Тисовица (53).
Вардарски плански регион (со 9 општини, 215 населени места). Тие општини се
следни:
Велес со 29 населени места и со вкупен број на жители 47 796. Тие населени
места се следни: Градот Велес (43716) и селата: Башино Село (814), Белештевица (15),
Бузалково (1456), Ветерско (9), Горно Каласлари (38), Горно Оризари (Велешко)
(2262), Долно Каласлари (446), Долно Оризари (Велешко) (0), Иванковци (857),
Карабуњиште (0), Крушје (1), Кумарино (74), Лугунци (10), Мамутчево (331), Новачани
(5), Ново Село (Велешко) (0), Ораовец (19), Отовица (274), Раштани (Велешко) (286),
Р'левци (18), Рудник (Велешко) (42), С'лп (47), Сливник (444), Сојаклари (156), Сопот
(15), Црквино (363), Чалошево (210) и Џидимирци (Велешко) (9).
Кавадарци со 40 населени места и со вкупен број на жители 38 741. Тие
населени места се следни: Градот Кавадарци (29 188), Приградските населби Глишиќ
(1562) и Ваташа (3502)и селата: Бегниште (369), Бојанчиште (45), Бохула (28), Брушани
(2), Бунарче (2), Возарци (910), Галиште (0), Гарниково (3), Горна Бошава (52), Грбовец
(0), Дабниште (27), Добротино (2), Долна Бошава (25), Драгожел (0), Драдња (3),
Дреново (648), Кесендре (0), Клиново (0), Конопиште (55), Кошани (0), Крњево (33),
Куманичево (7), Мајден (8), Марена (997), Мрежичко (32), Праведник (0), Р'жаново (0),
Радња (0), Раец (110), Ресава (144), Рожден (21), Сопот (Кавадаречко) (804), Страгово
(22), Фариш (23), Чемерско (20), Шешково (4) и Шивец (91).
Неготино со 19 населени места и со вкупен број на жители 19 212. Тие
населени места се следни: Градот Неготино (13 284), и селата: Брусник (Неготинско)
(3), Вешје (45), Војшанци (432), Горни Дисан (11), Долни Дисан (931), Дуброво (49),
Јаношево (0), Калањево (0), Криволак (1021), Курија (214), Липа (0), Пепелиште (1070),
Пештерница (0), Тимјаник (1155), Тремник (827), Црвени Брегови (170), Џидимирци (0)
и Шеоба (0).
Свети Николе со 35 населени места и со вкупен број на жители 18479. Тие
населени места се следни: Градот Свети Николе (13 746), и селата: Алакинце (5),
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Амзабегово (543), Арбасанци (1), Богословец (4), Буриловци (14), Горно Ѓуѓанце (3),
Горно Црнилиште (345), Горобинци (820), Делисинци (9), Долно Ѓуѓанце (174), Долно
Црнилиште (114), Ерџелија (1012), Кадрифаково (163), Кнежје (86), Крушица
(Светиниколско) (22), Макреш (0), Малино (45), Мездра (15), Мечкуевци (0),
Мустафино (517), Немањица (201), Нова Мездра (0), Орел (Светиниколско) (45),
Павлешенци (77), Патетино (0), Пеширово (247), Преод (44), Ранчинци (38), Сопот
(Светиниколско) (89), Стануловци (2), Стара Мездра (0), Стањевци (61), Строиманци
(0) и Трстеник (Светиниколско) (41).
Чашка со 42 населени места и со вкупен број на жители 7643. Тие населени
места се следни: Селата Бањица (55), Бистрица (Велешко) (124), Богомила (476),
Бусилци (18), Владиловци (77), Витанци (0), Војница (32), Габровник (9), Голозинци
(43), Горно Врановци (199), Горно Јаболчиште (174), Долно Врановци (51), Долно
Јаболчиште (718), Дреново (Велешко) (35), Еловец (46), Извор (Велешко) (480),
Капиново (0), Крајници (16), Крива Круша (2), Крнино (3), Лисиче (159), Мартолци
(180), Мелница (743), Мокрени (16), Нежилово (Велешко) (63), Ново Село (Велешко)
(6), Оморани (143), Ораов Дол (3), Ореше (218), Отиштино (59), Папрадиште (Велешко)
(7), Плевење (2), Поменово (0), Попадија (0), Раковец (Велешко) (29), Смиловци (20),
Согле (137), Стари Град (95), Степанци (Велешко) (0), Теово (189), Црешнево
(Велешко) (8) и Чашка (Велешко) (1471). Централна општина во РМ.
Росоман со 10 населени места и со вкупен број на жители 4141. Тие населени
места се следни: Селата Дебриште (92), Камен Дол (91), Крушевица (Неготинско) (5),
Манастирец (321), Мрзен Ораовец (5), Паликура (183), Рибарци (Неготинско) (41),
Росоман (2554), Сирково (603) и Трстеник (246).
Демир Капија со 15 населени места и со вкупен број на жители 4545. Тие
населени места се следни: Градот Демир Капија (3275) и селата: Барово (10), Бесвица
(18), Бистренци (364), Драчевица (0), Дрен (94), Иберли (0), Клисура (0), Кошарка
(Демир Каписко) (22), Копришница (0), Корешница (382), Прждево (235), Стрмашево
(0), Челевец (52) и Чифлик (90).
Градско со 16 населени места и со вкупен број на жители 3760. Тие населени
места се следни: Селата Виничани (569), Водоврати (379), Горно Чичево (22),
Населбата Градско (2219), Грнчиште (1), Двориште (Неготинско) (0), Долно Чичево
(72), Згрополци (0), Кочилари (130), Куридере (0), Ногаевци (239), Подлес (49),
Свеќани (0), Скачинци (0), Убого (0) и Уланци (80), и
Лозово со 11 населени места и со вкупен број на жители 2858. Тие населени
места се следни: Селата Аџибегово (5), Аџиматово (74), Бекирлија (5), Дорфулија
(756), Ѓуземелци (40), Каратманово (520), Кишино (22), Лозово (895), Милино (334),
Сарамзалино (118) и Ќоселари (88).
Источен плански регион (со 11 општини, 217 населени места). Тие општини се
следни:
Штип со 44 населени места и со вкупен број на жители 47 796. Тие населени
места се следни: Штип (43 652), и селата Балталија (22), Брест (23), Врсаково (77),
Горачино (16), Доброшани (8), Долани (73), Драгоево (130), Едеклерци (0), Јамуларци
(0), Калапетровци (7), Кошево (5), Криви Дол (50), Лакавица (139), Лесковица (113),
Липов Дол (2), Љуботен (41), Никоман (4), Ново Село (1), Пенуш (8), Пиперово (20),
Почивало (79), Пухче (34), Сарчиево (21), Селце (169), Скандалци (0), Софилари (33),
Стар Караорман (911), Степанци (12), Суво Грло (13), Судиќ (10), Сушево (11),
Танатарци (8), Тестемелци (0), Топлиќ (0), Три Чешми (1065), Хаџи-Реџепли (0),
Хаџи-Сејдели (0), Хаџи-Хамзали (0), Црешка (0), Чардаклија (922), Чифлик (7),
Шашаварлија (108) и Шопур (2).
Кочани со 28 населени места и со вкупен број на жители 38 092. Тие населени
места се следни: Кочани (28 330), и селата Безиково (8), Бели (466), Вранинци (10),
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Горни Подлог (704), Горно Градче (13), Главовица (59), Грдовци (1288), Долни Подлог
(476), Долно Градче (0), Јастребник (48), Костин Дол (0) , Лешки (29), Мојанци (556),
Небојани (46), Нивичани (343), Ново Село (Кочанско) (15), Оризари (3776), Пантелеј
(64), Пашаџиково (0), Полаки (113), Пресека (68), Прибачево (388), Припор (1), Рајчани
(33), Речани (13), Тркање (1225) и Црвена Нива (0).
Виница со 16 населени места и со вкупен број на жители 19 938. Тие населени
места се следни: Виница (10 863), и селата Блатец (1594), Виничка Кршла (99), Градец
(1245), Грљани (206), Драгобраште (392), Истибања (1476), Јакимово (1101),
Калиманци (239), Крушево (Виничко) (131), Лаки (314), Лески (579), Липец (430),
Пекљани (432), Трсино (730) и Црн Камен (107).
Делчево со 22 населени места и со вкупен број на жители17 713. Тие населени
места се следни: Градот Делчево (11500) и селата: Бигла (274), Ветрен (114), Вирче
(498), Вратиславци (32), Габрово (Делчевско) (794), Град (Делчевско) (532), Драмче
(288), Ѕвегор (904), Илиово (127), Киселица (35), Косово Дабје (21), Нов Истевник
(144), Очипала (92), Полето (194), Разловци (826), Селник (28), Стамер (344), Стар
Истевник (70), Тработивиште (533), Турија (102) и Чифлик (Делчевско) (51).
Пробиштип со 36 населени места и со вкупен број на жители 16 193. Тие
населени места се следни: Градот Пробиштип и Индустриската населба (8754) и селата:
Бунеш (48), Бучиште (68), Гајранци (36), Горни Стубол (99), Горно Барбарево (37),
Гризилевци (22), Гујновци (33), Добрево (340), Долни Стубол (168), Долно Барбарево
(11), Древено (213), Дренок (26), Зарепинци (12), Зеленград (7), Злетово (2477),
Јамиште (10), Калниште (2102), Куково (18), Кундино (81), Лезово (44), Лесново (41),
Марчино (26), Неокази (95), Пестршино (10), Петришино (60), Пишица (168),
Плешанци (168), Пуздерци (34), Ратавица (277), Стрисовци (54), Стрмош (294),
Трипатанци (1266), Трооло (25), Турско Рудари (185) и Шталковица (44).
Берово со 9 населени места и со вкупен број на жители 13 941. Тие населени
места се следни: Градот Берово (7002), и селата Будинарци (682), Владимирово (861),
Двориште (757), Мачево (206), Митрашинци (729), Ратево (844), Русиново (2095) и
Смојмирово (765).
Македонска Каменица со 9 населени места и со вкупен број на жители 8110.
Тие населени места се следни: Градот Македонска Каменица (5147) и селата: Дулица
(305), Косевица (240), Костин Дол (Македонска Каменица) (116), Луковица
(Македонска Каменица) (269), Моштица (543), Саса (876), Тодоровци (235) и Цера
(379).
Чешиново – Облешево со 14 населени места и со вкупен број на жители 7490.
Тие населени места се: селата Бања (Кочанско) (402), Бурилчево (173), Врбица (12),
Жиганце (362), Кучичино (546), Лепопелци (17), Ново Селани (74), Облешево (1131),
Соколарцe (956), Спанчево (1048), Теранци (738), Уларци (366), Чешиново (998) и
Чифлик (Кочанско) (667).
Пехчево со 7 Населени места и со вкупен број на жители 5517. Тие населени
места се следни: Градот Пехчево (3237), и селата: Негрево (97), Панчарево (375),
Робово (426), Умлена (354), Црник (707) и Чифлик (321).
Карбинци со 29 населени места и со вкупен број на жители 4012. тие населени
места се следни: Селата Аргулица (315), Батање (2), Вртешка (6), Голем Габер (32),
Горни Балван (57), Горно Трогерци (1), Долни Балван (358), Долно Трогерци (4),
Ебеплија (11), Јунузлија (35), Калаузлија (61), Карбинци (673), Кепекчелија (9), Козјак
(147), Крупиште (336), Курфалија (43), Кучилат (0), Кучица (119), Мал Габер (0),
Мичак (0), Муратлија (0), Нов Караорман (67), Оџалија (109), Припечани (1), Прналија
(197), Радање (471), Руљак (2), Таринци (905) и Црвулево (51), и
Зрновци со 3 населени места и со вкупен број на жители 3264. Тие населени
места се следни: Селата Зрновци (2221), Видовиште (494) и Морадвис (549).
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Југоисточен плански регион (со 10 општини, 188 населени места). Тие општини се
следни:
Струмица со 25 населени места и со вкупен број на жители 54. 676. Тие
населени места се следни: Градот Струмица (35 311) и селата: Баница (1137), Банско
(1992), Белотино (29), Вељуса (1552), Водоча (318), Габрово (399), Градско Балдовци
(755), Дабиље (1946), Добрејци (1764), Дорломбос (117), Злешево (0), Костурино
(1280), Куклиш (2532), Мемешли (44), Муртино (3209), Орманли (34), Попчево (343),
Просениково (1550), Раборци (105), Рич (382), Сачево (540), Свидовица (325), Три Води
(12) и Чепели (0).
Радовиш со 36 населени места и со вкупен број на жители 28. 244. Тие
населени места се следни: Градот Радовиш (16 223), и селата Али Коч (328), Али
Лобаси (0), Бучим (320), Воиславци (796), Дамјан (311), Држани (0), Дурутлија (0),
Злеово (928), Ињево (1624), Јаргулица (818), Калаузлија (279), Калуѓерица (838),
Каралобоси (0), Караџалар (0), Козбунар (17), Коџалија (478), Ново Село (0), Ораовица
(1720), Папавница (0), Погулево (15), Подареш (1527), Покрајчево (434), Прналија
(122), Раклиш (570), Сариѓол (0), Смиланци (39), Сулдурци (228), Супурге (56),
Тополница (562), Ќоселија (0), Худаверлија (0), Чешме Маале (0), Шаинташ (0),
Шипковица (0), и Штурово (11).
Гевгелија со 17 населени места и со вкупен број на жители 22. 988.Тие
населени места се следни: Градот Гевгелија (15 685), и селата: Богородица (1001),
Габрово (Гевгелиско) (20), Давидово (373), Кованци (177), Конско (4), Моин (317),
Милетково (117), Миравци (1647), Мрзенци (461), Негорци (2047), Ново Коњско (136),
Петрово (Гевгелиско) (206), Прдејци (514), Серменин (18), Смоквица (263) и Хума (2).
Босилово со 16 населени места и со вкупен број на жители 14. 260. Тие
населени места се следни: Селата: Бориево (926), Босилово (1698), Гечерлија (373),
Дрвош (699), Еднокуќево (678), Иловица (1907), Моноспитово (1803), Петралинци
(605), Радово (851), Робово (576), Сарај (937), Секирник (1194), Старо Балдовци (269),
Турново (941), Хамзали (22) и Штука (781).
Василево со 18 населени места и со вкупен број на жители 12. 122. Тие
населени места се следни: Селата: Ангелци (913), Варварица (2), Василево (2174),
Висока Маала (497), Владевци (684), Градошорци (1744), Доброшинци (936), Дукатино
(450), Едрениково (225), Кушкулија (0), Нивичино (0), Нова Маала (823), Пиперево
(1401), Радичево (590), Седларци (343), Сушево (723), Требичино (19) и Чанаклија
(598).
Валандово со 29 населени места и со вкупен број на жители 11.890. Тие
населени места се следни: Градот Валандово (4402) и селата: Ајранли (0), Аразли (0),
Бајрамбос (0), Балинци (0), Баракли (328), Башали (0), Башибос (170), Брајковци (437),
Булунтули (0), Вејсели (0), Градец (Валандовско) (0), Грчиште (255), Дедели (220),
Ѓулели (0), Јосифово (Калково) (1730), Казандол (147), Кочули (50), Марвинци (504),
Пирава (1884), Плавуш (0), Прстен (68), Раброво (274), Собри (225), Татарли (0),
Терзели (0), Удово (851), Чалакли (385) и Честево (0).
Ново Село со 17 населени места и со вкупен број на жители 11. 567. Тие
населени места се следни: Селата Бадолен (3), Бајково (2), Барбарево (62), Борисово
(409), Габррово (399), Дражево (462), Зубово (648), Колешино (845), Мокриево (1211),
Мокрино (748), Ново Коњарево (934), Ново Село (2756), Самоилово (348), Смолари
(659), Старо Коњарево (611), Стиник (58) и Сушица (Струмичко) (1811).
Богданци со 4 населени места и со вкупен број на жители 8. 707. Тие населени
места се следни: Градот Богданци (6601) и селата: Ѓавато (438), Селемли (327) и
Стојаково (1931).
Конче со 14 населени места и со вкупен број на жители 3. 536. Тие населени
места се следни: Селата: Габревци (355), Гарван (11), Горна Враштица (0), Горни
Липовиќ (163), Дедино (716), Долна Враштица (0), Долни Липовиќ (423), Долни
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Радеш (0), Загорци (10), Конче (967), Лубница (361), Негреновци (0), Ракитец (519) и
Скоруша (11), и
Дојран со 13 населени места и со вкупен број на жители 3. 426. Тие населени
места се следни: Селата: Дурутли (16), Ѓопчели (155), Куртамзали (121), Николиќ (541),
Населба Нов Дојран (1100), Органџали (21), Севендекли (3), Сретеново (315), Населба
Стар Дојран (363), Фурка (570), Црничани (221), Чаушли (0), и Џумабос (0).
Североисточен плански регион (со 6 општини, 192 населени места). Тие општини се
следни:
Куманово со 48 населени места и со вкупен број на жители 105 484. Тие
населени места се следни: Градот Куманово (70 845), Населба Карпош (5433) и селата:
Агино Село (965), Бедиње (2327), Бељаковце (64), Биљановце (1231), Брзак (104), Вак'в
(108), Винце (90), Габреш (71), Горно Коњаре (1136), Градиште (192), Д'лга (0),
Доброшане (1655), Довезанце (123), Долно Коњаре (1286), Живиње (46), Зубовце
(Кумановско) (57), Јачинце (106), Карабичане (43), Клечевце (573), Кокошиње (45),
Колицко (86), Косматац (41), Кутлибег (13), Кучкарево (105), К'шање (48), Лопате
(2448), Љубодраг (686), Мургаш (63), Ново Село (Кумановско) (274), Новосељане (46),
Орашац (387), Пезово (53), Пчиња (793), Режановце (705), Речица (557), Романовце
(2794), Скачковце (160), Сопот (Кумановско) (318), Студена Бара (344), Сушево
(Кумановско) (34), Табановце (910), Тромеѓа (1298), Умин Дол (442), Черкези (3741),
Четирце (249) и Шупљи Камен (81). Општина со најголем број на жители.
Липково со 22 населени места и со вкупен број на жители 27 058. Тие населени
места се следни: Селата Алашевце (126), Белановце (7), Ваксинце (2479), Виштица
(991), Глажња (54), Гошинце (424), Думановце (0), Злокуќане (12), Извор (Кумановско)
(4), Липково (2644), Лојане (2682), Матејче (3394), Никуштак (1748), Опае (1996),
Оризари (Кумановско) (2094), Отља (3148), Р'нковце (21), Ропалце (1737), Руница (69),
Слупчане (3789), Стража (0) и Стрима (3).
Крива Паланка со 34 населени места и со вкупен број на жители 20 820. Тие
населени места се следни: Градот Крива Паланка (14 558), и селата: Б'с (63), Баштево
(13), Борово (87), Варовиште (87), Габар (67), Голема Црцорија (85), Градец
(Кривопаланечко) (318), Длабочица (144), Добровница (168), Дренак (44), Дрење (90),
Дурачка Река (290), Жидилово (302), Киселица (Кривопаланечко) (101), Конопница
(1398), Костур (Кривопаланечко) (38), Кошари (21), Кркља (227), Крстов Дол (60),
Лозаново (53), Луке (338), Мала Црцорија (112), Мартиница (157), Метежево (50),
Мождивњак (770), Нерав (175), Огут (152), Осиче (51), Подржи Коњ (116), Станци
(203), Т'лминци (73), Трново (Кривопаланечко) (153) и Узем (256).
Кратово со 31 населено место и со вкупен број на жители 10 441. Тие населени
места се следни: Градот Кратово (6926), и селата: Близанци (6), Вакуф (122), Горно
Кратово (27), Димонце (51), Емирица (18), Железница (220), Живалево (155), Каврак
(62), Кетеново (216), Кнежево (64), Којково (36), Коњух (150), Крилатица (141),
Куклица (97), Куново (Кратовско) (3), Луково (4), Мушково (51), Нежилово (23),
Пендак (45), Приковци (114), Секулица (177), Страцин (185), Талашманце (150),
Татомир (84), Тополовиќ (32), Трновац (330), Туралево (326), Филиповци (112),
Шлегово (373) и Шопско Рударе (143).
Старо Нагоричане со 39 населени места и со вкупен број на жители 4830. Тие
населени места се следни: селата Алгуња (237), Аљинце (40), Арбанашко, Бајловце
(129), Брешко (16), Буковљане (75), Војник (61), Враготурце (55), Врачевце (22),
Дејловце (44), Длабочица (Кумановско) (51), Добрача (76), Драгоманце (133), Дренок
(Кумановско) (54), Жегљане (86), Жељувино (58), Канарево (81), Карловце (11), Коинце
(70), Кокино (48), М'гленце (84), Макреш (Кумановско) (40), Малотино (37), Младо
Нагоричане (1292), Никуљане (210), Облавце (5), Орах (113), Осиче (Кумановско),
Пелинце (191), Пузајка (54), Рамно (21), Руѓинце (75), Старо Нагоричане (555),
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Степанце (88), Стрезовце (117), Стрновац (93), Цветишница (21), Цвиланце (52) и
Челопек (Кумановско) (283), и
Ранковце со 18 Населени места и со вкупен број на жители 4144. Тие населени
места се следни: селата Баратлија (39), Ветуница (57), Вржогрнци (29), Герман (311),
Гиновци (315), Гулинци (19), Криви Камен (23), Љубинци (167), Милутинце (72),
Одрено (131), Опила (269), Отошница (105), П'клиште (30), Петралица (669), Псача
(539), Радибуш (157), Ранковце (1192) и Станча (23).
Пелагониски плански регион (со 9 општини, 343 населени места). Тие општини се
следни:
Битола со 66 населени места и со вкупен број на жители 95. 385. Тие населени
места се следни: Градот Битола (74 550), и селата: Барешани (205), Бистрица (1015),
Братин Дол (185), Брусник (241), Буково (3494), Велушина (160), Габалавци (114),
Гопеш (0), Горно Егри (0), Горно Оризари (Битолско) (2454), Граешница (190), Дихово
(310), Доленци (265), Долно Егри (0), Долно Оризари (1834), Драгарино (86),
Драгожани (156), Драгош (33), Древеник (26), Ѓавато (122), Жабени (178), Злокуќани
(0), Кажани (75), Канино (111), Карамани (337), Кишава (308), Кравари (880), Крклино
(611), Кременица (134), Крстоар (167), Кукуречани (966), Лавци (338), Лажец (302),
Лера (122), Лисолај (225), Логоварди (699), Лопатица (280), Магарево (87), Маловиште
(98), Метимир (10), Меџитлија (155), Нижеполе (186), Ново Змирново (41), Облаково
(1), Олевени (157), Оптичари (317), Орехово (23), Острец (229), Поешево (272),
Породин (202), Рамна (61), Раштани (396), Ротино (113), Свиниште (0), Секирани (114),
Снегово (0), Средно Егри (114), Српци (65), Старо Змирново (10), Стрежево (0), Трн
(113), Трново (278), Цапари (493), Црнобуки (406) и Црновец (86). Опшина со најголем
број на населени места во РМ.
Прилеп со 59 Населени места со број на жители (59) ВКУПНО 76. 768. Тие
населени места се следни: Градот Прилеп (66 246), и селата: Алинци (238), Беловодица
(24), Беровци (334), Бешиште (22), Бонче (45), Вепрчани (10), Веселчани (98),
Витолиште (170), Волково (42), Врпско (0), Галичани (251), Голем Радобил (107),
Големо Коњари (699), Гуѓаково (0), Дабница (66), Дрен (10), Дуње (77), Ерековци (385),
Живово (0), Загорани (108), Кадино Село (269), Кален (19), Канатларци (972), Клепач
(160), Кокре (7), Крушевица (87), Крстец (1), Леништа (0), Лопатица (41), Мажучиште
(346), Мал Радобил (10), Мало Коњари (727), Мало Рувци (22), Манастир (4), Марул
(25), Никодин (7), Ново Лагово (213), Ореовец (17), Пештани (20), Плетвар (22),
Подмол (138), Полчиште (31), Прилепец (9), Присад (5), Ракле (7), Селце (294),
Смолани (0), Старо Лагово (38), Топлица (5), Тројаци (11), Тополчани (449), Тројкрсти
(81), Царевиќ (10), Чаниште (47), Чепигово (162), Чумово (17), Шелеверци (21) и
Штавица (84). Најголема општина по територија во РМ.
Ресен со 44 населени места и со вкупен број на жители 16. 825. Тие населени
места се следни: Градот Ресен (8748), и селата: Арвати (137), Асамати (175), Болно
(237), Брајчино (134), Волкодери (114), Горна Бела Црква (187), Горно Дупени (59),
Горно Крушје (Ресенско) (107), Грнчари (417), Долна Бела Црква (237), Долно Дупени
(235), Долно Перово (175), Дрмени (416), Евла (106), Езерани (203), Златари (118),
Избишта (176), Илино (0), Јанковец (1169), Козјак (Ресенско) (117), Коњско (Ресенско)
(3), Крани (416), Кривени (27), Курбиново (137), Лавци (Ресенско) (134), Лева Река (60),
Лескоец (Ресенско) (12), Љубојно (186), Наколец (262), Отешево (0), Петрино (0),
Подмочани (306), Покрвеник (65), Прељубје (16), Претор (142), Рајца (66),
Сливница(Ресенско) (188), Сопотско (222), Стење (438), Стипона (0), Царев Двор (605),
Штрбово (184) и Шурленци (89).
Долнени со 37 населени места и со вкупен број на жители 13. 568. Тие населени
места се следни: Селата: Бело Поле (197), Браилово (227), Вранче (105), Горно Село
(39), Гостиражни (108), Дабјани (0), Дебреште (2424), Десово (1026), Долгаец (70),
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Долнени (375), Дреновци (231), Дупјачани (155), Жабјани (56), Житоше (1807),
Забрчани (72), Заполжани (241), Зрзе (64), Костинци (101), Кошино (92), Кутлешево
(27), Лажани (1864), Локвени (178), Мало Мраморани (44), Маргари (27), Небрегово
(156), Новоселани (111), Пешталево (486), Рилево (69), Ропотово (546), Сарандиново
(98), Секирци (302), Сенокос (315), Слепче (68), Сливје (35), Средорек (52), Стровија
(35) и Црнилиште (1765).
Крушево со 19 населени места и со вкупен број на жители 9. 684. Тие населени
места се следни: Градот Крушево (5330) и селата: Алданци (417), Арилево (13),
Белушино (64), Бирино (0), Борино (441), Бучин (738), Врбоец (256), Горно Дивјаци
(46), Долно Дивјаци (59), Јакреново (212), Милошево (50), Норово (599), Острилци (32),
Пресил (444), Пуста Река (134), Саждево (393), Свето Митрани (434) и Селце
(Крушевско) (22). Општина која се наоѓа на најголема надморска височина во РМ.
Демир Хисар со 41 населено место и со вкупен број на жители 9. 497. Тие
населени места се следни: градот Демир Хисар (2593) и селата Бабино (34), Базерник
(52), Бараково (67), Белче (245), Боиште (7), Брезово (62), Вардино (266), Велмевци (7),
Вирово (151), Големо Илино (52), Граиште (145), Доленци (Демир Хисарско) (97),
Единаковци (338), Жван (428), Железнец (57), Журче (255), Загориче (115), Зашле (42),
Кочиште (38), Кутретино (301), Лесково (0), Мало Илино (50), Мренога (107), Ново
Село (Демир Хисарско) (35), Обедник (273), Прибилци (266), Радово (Демир Хисарско)
(13), Ракитница (37), Растојца (19), Света (332), Сладуево (77), Слепче (719),
Слоештица (221), Смилево (321), Сопотница (929), Стругово (286), Суво Грло (8),
Суводол (415), Утово (35) и Церово (2).
Могила со 23 населени места и со вкупен број на жители 6. 710. Тие населени
места се следни: Селата: Алинци (57), Беранци (445), Будаково (248), Вашарејца (202),
Горна Чарлија (3), Долна Чарлија (198), Дедебалци (288), Добрушево (624), Долно
Српци (479), Ивањевци (615), Лознани (185), Могила (1526), Мојно (71), Мусинци
(302), Новоселани (Битолско) (50), Ношпал (348), Подино (51), Путурус (20), Радобор
(145), Свето Тодори (210), Трап (175), Трновци (427) и Црничани (Битолско) (41).
Кривогаштани со 13 населени места и со вкупен број на жители 6. 150. Тие
населени места се следни: Селата: Бела Црква (498), Боротино (277), Воѓани (454),
Врбјани (294), Годивје (166), Кореница (62), Кривогаштани (1870), Крушеани (578),
Мирче Ацев (0), Обршани (793), Пашино Рувци (627), Подвис (143) и Славеј (388).
Новаци со 41 населено место и со вкупен број на жители 3. 549. Тие населени
места се следни: Селата: Арматуш (41), Балдовенци (0), Бач (172), Биљаник (0), Брник
(2), Брод (57), Будимирци (30), Велесело (4), Врањевци (0), Гермијан (257), Гнеотино
(32), Гнилеж (5), Горно Агларци (185), Градешница (89), Грумази (15), Груништа (3),
Далбеговци (178), Добровени (345), Добромири (18), Долно Агларци (167), Долно
Орехово (45), Живојно (214), Зовиќ 1 (31), Зовиќ 2 (0), Ивени (5), Маково (71),
Мегленци (20), Новаци (1283), Ново Село (Битолско) (0), Орле (16), Паралово (5),
Петалино (0), Полог (0), Рапеш (46), Рибарци (130), Скочивир (30), Сливица (3), Совиќ
(0), Старавина (23), Суво Дол (2) и Тепавци (25). Најслабо населена општина од
рурален карактер во РМ.
Југозападен плански регион (со 13 општини, 286 населени места): Тие општини се
следни:
Струга со 51 населено место и со вкупен број на жители 63. 376. Тие населени
места се следни: Градот Струга (16 559) и селата: Безово (54), Биџево (546), Богојци
(170), Бороец (629), Брчево (9), Буринец (0), Велешта (5834), Вишни (14), Враниште
(1517), Глобочица (1), Горна Белица (1148), Горно Татеши (1026), Долна Белица (2920),
Делогожди (2920), Добовјани (475), Долно Татеши (699), Драслајца (778), Дренок
(Струшко) (2), Заграчани (1075), Збажди (10), Јабланица (553), Калишта (1178),
Корошишта (1717), Лабуништа (5936), Лакаица (3), Ливада (1485), Ложани (729), Локов
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(0), Луково (Струшко) (447), Мали Влај (71), Мислешево (3507), Мислодежда (720),
Модрич (25), Мороишта (909), Нерези (Струшко) (213), Ново Село (Струшко) (280),
Октиси (2479), Радожда (808), Радолишта (3119), Франгово (1739), Шум (837),
Пискупштина (182), Подгорци (2160), Поум (168), Присовјани (11), Р'жаново
(Струшко) (0), Селци (0), Ташмаруништа (210), Тоска (Струшко) (0) и Џепин (424).
Охрид со 29 населени места и со вкупен број на жители 55. 749. Тие населени
места се следни: Градот Охрид (42 033) и селата: Вапила (112), Велгошти (3060),
Велестово (53), Горно Лакочереј (515), Долно Коњско (728), Долно Лакочереј (590),
Елшани (590), Завој (12), Коњско (22), Косел (586), Куратица (326), Лагадин (20),
Лескоец (2595), Ливоишта (178), Љубаништа (171), Опеница (58), Орман (104),
Пештани (1326), Плаќе (4), Подмоље (331), Рамне (632), Расино (8), Речица (5),
Свиништа (64), Сирула (10), Скребатно (6), Трпејца (303) и Шипокно (5), како и
Населби туристички Елешец (69), Населба Исток (117), Населба Рача (1043) и Населба
Свети Стефан (112). Оваа општина е Центар на овај регион и е најголем
туристички центар во РМ, и претставува заштитен град под капа на УНЕСКО.
Кичево со 7 Населени места и со број на жители 30. 183. Тие населени места се
следни: Градот Кичево (27 067), и селата: Кнежино (12), Лазаровци (88), Мамудовци
(401), Осој (Кичевско) (593), Раштани (Кичевско) (1063) и Трапчин Дол (914).
Дебар со 18 населени места и со вкупен број на жители 19. 542. Тие населени
места се следни: Градот Дебар (14 561) и селата: Баниште (90), Бомово (0), Гари (10),
Горно Косоврасти (818), Долно Косоврасти (813), Коњари (0), Кривци (9), Могорче
(1794), Осој (6), Отишани (530), Рајчица (131), Селокуќи (104), Спас (32), Татар Елевци
(10), Трнаник (0), Хаме (135) и Џепиште (499).
Зајас со 13 населени места и со вкупен број на жители 11,605. Тие населени
места се следни: Селата: Бачишта (772), Букојчани (97), Горно Строгомиште (1123),
Грешница (1480), Длапкин Дол (636), Долно Строгомиште (698), Зајас (4712), Колари
(880), Колибари (747), Лешница (Кичевско) (219), Мидинци (33), Речани (Зајаско) (101)
и Тајмиште (107).
Осломеј со 17 населени места и со вкупен број на жители 10. 420. Тие населени
места се следни: Селата: Арангел (709), Бериково (168), Гарани (542), Жубрино (547),
Јагол (406), Јагол Доленци (Кичевско) (13), Ново Село (Кичевско) (143), Осломеј (40),
Папрадиште (75), Поповјани (399), Премка (134), Србица (1862), Стрелци (1421), Туин
(1476), Црвивци (1725), Ќафа (0) и Шутово (760).
Македонски Брод со 51 населени места и со вкупен број на жители 7. 141. Тие
населени места се следни: Градот Македонски Брод (3740), и селата: Белица
(Македонски Брод) (106), Бенче (43), Битово (63), Близанско (37), Брезница (49), Брест
(189), Вир (18), Волче (7), Горни Манастирец (19), Горно Ботушје (22), Горно Крушје
(44), Грешница (Македонски Брод) (27), Девич (86), Долни Манастирец (169), Долно
Ботушје (34), Долно Крушје (23), Драгов Дол (23), Дреново (Македонски Брод) (33),
Заград (17), Звечан (70), Здуње (Македонски Брод) (20), Зркле (86), Ижиште (63), Инче
(30), Калуѓерец (47), Ковач (54), Ковче (8), Косово (Македонски Брод) (67), Крапа (69),
Латово (85), Локвица (99), Лупште (67), Могилец (27), Модриште*, Ореовец (Порече)
(39), Рамне (155), Растеш (31), Русјаци (58), Самоков (388), Сланско (169), Слатина (30),
Старо Село (Македонски Брод) (0), Суводол (Македонски Брод) (207), Сушица
(Македонски Брод) (13), Тажево (7), Томино Село (44), Тополница (36), Требино (198),
Требовље (13) и Црешнево (169). Најслабо населена општина од градски карактер
во РМ.
*не постои податок во ДЗСРМ за бројот на жители.
Центар Жупа со 23 населени места и со вкупен број на жители 6. 519. Тие
населени места се следни: Селата: Бајрамовци (177), Баланци (432), Брештани (120),
Броштица (718), Власиќи (0), Голем Папрадник (840), Горно Мелничани (0), Горенци
(Дебарско) (267), Долгаш (123), Долно Мелничани (11), Евла (Дебарско) (0), Елевци
(Дебарско) (260), Житинени (537), Кочишта (0), Коџаџик (275), Мал Папрадник (486),
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Новак (1006), Осолница (0), Оџовци (220), Пареши (0), Праленик (177), Центар Жупа
(800) и Црно Боц (40).
Дебарца со 30 населени места и со вкупен број на жители 5. 507. Тие населени
места се следни: Селата: Арбиново (26), Белчишта (437), Ботун (227), Брежани (31),
Велмеј (511), Волино (462), Врбјани (58), Годивје (92), Горенци (316), Горно
Средоречие (14), Грко Поле (30), Долно Средоречие (57), Злести (294), Издеглавје
(136), Климештани (57), Лактиње (82), Лешани (484), Мешеишта (779), Мраморец (8),
Ново Село (Дебрца) (68), Оздолени (47), Оровник (440), Песочани (95), Слатино (161),
Слатински Чифлик (11), Сливово (16), Сошани (15), Требеништа (513), Турје (17) и
Црвена Вода (23).
Пласница со 4 населени места и со вкупен број на жители 4,545. Тие населени
места се следни: Селата: Дворци (25), Лисичани (1153), Пласница (2288) и Преглово
(1079).
Вевчани со 1 населени места и со вкупен број на жители 3. 656 жители кои
живеат во село Вевчани. Најмала населена општина од рурален карактер во РМ, и
единствена општина која центарот е рурален карактер а не постојат други
општини во состав на општината.
Другово со 28 населени места и со вкупен број на жители 3. 249. Тие населени
места се следни: Селата: Белица (103), Брждани (162), Видрани (8), Големо Црско (56),
Горна Душегубица (4), Горно Добреноец (56), Долна Душегубица (11), Долно
Добреноец (4), Другово (1492), Ехлоец (20), Иванчишта (29), Извор (49), Јаворец (5),
Јудово (27), Кладник (20), Кленоец (21), Козица (82), Лавчани (10), Малкоец (35), Мало
Црско (1), Манастирско Доленци (Кичевско) (109), Подвис (72), Попоец (34),
Пополжани (109), Прострање (31), Свињиште (57), Србјани (495) и Цер (159), и
Вранештица со 15 населени места и со вкупен број на жители 1. 322. Тие
населени места се следни: Селата: Атишта (31), Бигор Доленци (156), Вранештица
(438), Дупјани (8), Карбуница (42), Козичино (17), Крушица (5), Миокази (36), Орланци
(37), Патец (8), Рабетино (3), Речани (22), Светораче (6), Староец (195) и Челопеци
(318). Општина со најмал број на жители во РМ.
НАПОМЕНА: Според последната територијална организација на локалната
самоуправа е направена со Законот за територијална организација на локалната
самоуправа во Република Македонија од 11 август 2004 година, со законски акт кој
има важност после локалните избори од 2013 година овај регион е составен од 9
општини со потенцирање дека кон Општина Кичево се припојуваат општините
Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица. Со тоа згаснуваат горе наведените
општини и се формира нова општина Кичево со 80 населени места и со вкупен
број на жители 56. 789 која во овај случај претставува втора по бројност општина
во овај регион. Со ова оваа општина е општина со најголем број на населени
места во РМ, како и најголема општина по територија. Населените места се исти
како во погорните општини. Во ова истражување ќе бидат разгледани како два
примери пред територијалната промена од 2013 и после 2013 година.
Изгледот на Кичево би бил следен и после локалните избори 2013 е следен
Кичево со 7 Населени места и со број на жители 30. 183. Тие населени места се следни:
Градот Кичево (27 067), и селата: Кнежино (12), Лазаровци (88), Мамудовци (401), Осој
(Кичевско) (593), Раштани (Кичевско) (1063) и Трапчин Дол (914), Зајас со 13 населени
места и со вкупен број на жители 11,605. Тие населени места се следни: Селата:
Бачишта (772), Букојчани (97), Горно Строгомиште (1123), Грешница (1480), Длапкин
Дол (636), Долно Строгомиште (698), Зајас (4712), Колари (880), Колибари (747),
Лешница (Кичевско) (219), Мидинци (33), Речани (Зајаско) (101) и Тајмиште (107),
Осломеј со 17 населени места и со вкупен број на жители 10. 420. Тие населени места
се следни: Селата: Арангел (709), Бериково (168), Гарани (542), Жубрино (547), Јагол
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(406), Јагол Доленци (Кичевско) (13), Ново Село (Кичевско) (143), Осломеј (40),
Папрадиште (75), Поповјани (399), Премка (134), Србица (1862), Стрелци (1421), Туин
(1476), Црвивци (1725), Ќафа (0) и Шутово (760), Другово со 28 населени места и со
вкупен број на жители 3. 249. Тие населени места се следни: Селата: Белица (103),
Брждани (162), Видрани (8), Големо Црско (56), Горна Душегубица (4), Горно
Добреноец (56), Долна Душегубица (11), Долно Добреноец (4), Другово (1492), Ехлоец
(20), Иванчишта (29), Извор (49), Јаворец (5), Јудово (27), Кладник (20), Кленоец (21),
Козица (82), Лавчани (10), Малкоец (35), Мало Црско (1), Манастирско Доленци
(Кичевско) (109), Подвис (72), Попоец (34), Пополжани (109), Прострање (31),
Свињиште (57), Србјани (495) и Цер (159), и Вранештица со 15 населени места и со
вкупен број на жители 1. 322. Тие населени места се следни: Селата: Атишта (31),
Бигор Доленци (156), Вранештица (438), Дупјани (8), Карбуница (42), Козичино (17),
Крушица (5), Миокази (36), Орланци (37), Патец (8), Рабетино (3), Речани (22),
Светораче (6), Староец (195) и Челопеци (318).
Полошки плански регион (со 9 општини, 184 населени места): Регионот е најгусто
населен плански регион во РМ. Тие општини се следни:
Тетово со 20 населени места и со вкупен број на жители 97. 642. Тие населени
места се следни: Градот Тетово (52 915), и селата Бозовце (924), Бродец (1136), Вејце
(1127), Вешала (1222), Гајре (1020), Голема Речица (3977), Ѓермо (962), Једоарце (5),
Лавце (298), Лисец (692), Мала Речица (8353), Отуње (0), Порој (2899), Сараќино
(1087), Селце (2538), Сетоле (2), Фалише (546), Џепчиште (4051) и Шипковица (2826).
Гостивар со 35 населени места и со вкупен број на жители 81. 042. Тие
населени места се следни: Градот Гостивар (35 847), и селата: Балин Дол (2501),
Беловиште (Гостиварско) (2267), Бродец *, Вруток (1227), Горна Бањица (4423), Горно
Јеловце (2), Горна Ѓоновица (8), Дебреше (4847), Долна Бањица (4356), Долно Јеловце
(10), Долна Ѓоновица (242), Железна Река (98), Здуње (2140), Корито (675), Куново
(11), Лакавица (Гостиварско) (994), Лешница (3), Мало Турчане (1013), Мердита *,
Митрој Крсти (0), Падалиште (721), Печково (48), Симница (430), Србиново (1039),
Сушица (Гостиварско) (8), Страјане (307), Равен (1615), Речане (1054), Трново
(Гостиварско) (539), Тумчевиште (235), Ќафа *, Форино (4652), Чајле (3070) и Чегране
(6748).
*не постои податок во ДЗСРМ за бројот на жители.
Боговиње со 14 населени места и со вкупен број на жители 28. 997. Тие
населени места се следни: Селата: Боговиње (6328), Горно Палчиште (1356), Горно
Седларце (1776), Долно Палчиште (3345), Јеловјане (599), Камењане (4834), Жеровјане
(914), Новаќе (304), Ново Село (1589) , Пирок (4701), Раковец (811), Селце Кеч (212),
Синичане (1472) и Урвич (756).
Врапчиште со 15 населени места и со вкупен број на жители 25. 399. Тие
населени места се следни: Селата: Врановци (480), Врапчиште (4874), Галате (1151),
Градец (Гостиварско) (4555), Горјане (70), Добри Дол (5223), Ѓурѓевиште (403),
Зубовце (762), Калиште (681), Ломница (574), Неготино (Полошко) (3673), Ново Село
(Полошко) (19), Пожаране (26), Сенокос (1634) и Топлица (1274).
Желино со 18 населени места и со вкупен број на жители 24. 390. Тие населени
места се следни: Селата: Горна Лешница (189), Групчин (968), Добарце (1695), Долна
Лешница (625), Желино (4110), Копачин Дол (907), Ларце (1868), Луковица (47),
Мерово (901), Ново Село (667), Озормиште (1219), Палатица (2516), Рогле (566),
Седларево (1611), Стримница (2422), Требош (2388), Церово (Тетовско) (511) и Чифлик
(Тетовско) (180).
Теарце со 13 населени места и со вкупен број на жители 22. 454. Тие населени
места се следни: Селата: Брезно (8), Варвара (0), Глоѓи (1295), Доброште (3549),
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Јелошник (0), Лешок (440), Непроштено (1309), Нераште (3485), Одри (1739), Првце
(27), Пршовце (2516), Слатино (Тетовско) (4112) и Теарце (Тетовско) (3974).
Брвеница со 10 населени места и со вкупен број на жители 15. 855. Тие
населени места се следни: Селата: Блаце (344), Брвеница (2918), Волковија (270),
Гургурница (1556), Долно Седларце (693), Милетино (1986), Радиовце (1049), Стенче
(150), Теново (1602) и Челопек (5187).
Јегуновце со 17 населени места и со вкупен број на жители 10. 790. Тие
населени места се следни: Селата: Беловиште (311), Вратница (505), Жилче (650),
Јажинце (1099), Јанчиште (587), Јегуновце (846), Копанце (1059), Орашје (1084),
Подбреге (179), Прељубиште (367), Раотинце (565), Ратае (411), Рогачево (347),
Сиричино (395), Старо Село (217), Туденце (431) и Шемшево (1737), и
Маврово и Ростуша со 42 населени места и со вкупен број на жители 8. 618.
Тие населени места се следни: Селата: Аџиевци (149), Беличица (4), Бибај (31), Битуше
(96), Богдево (5), Болетин (0), Велебрдо (750), Волковија (89), Видуше (185), Врбен
(142), Врбјани (625), Галичник (3), Грекај (20), Дуф (39), Жировница (1608), Жужње
(8), Јанче (146), Кичиница (0), Кракорница (15), Леуново (6), Лазарополе (0), Маврови
Анови (167), Маврово (166), Нивиште (7), Никифорово (10), Нистрово (121), Ничпур
(13), Ново Село (33), Орќуше (15), Присојница (315), Росоки (0), Ростуша (872),
Рибница (5), Селце (0), Сенце (21), Скудриње (2119), Сретково (25), Сушица (0),
Тануше (16), Требиште (765), Тресонче (8) и Церово (19). Оваа општина природно
егзистира кон Југозападниот регион.
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ПРИЛОГ 5.1.
ПОТРЕБА И НЕОПХОДНОСТ ОД СИСТЕМСКО ИЗУЧУВАЊЕ НА
ЛОГИСТИЧКИОТ ПРИОД ВО РЕШЕНИЈАТА НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД
ОБЈАСНУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ПРИБИРАА ПОДАТОЦИТЕ ЗА
ОВАЈ ПРИЛОГ
За овај прилог податоците се собираа од релевантна и веродостојна
институција Министерство за Локална Самоупрва. Бирото за развој на
планските региони и секоја општина посебно.
Во самиот наслов беа користени и податоци кои се официјални и ги
користат министерставата на РМ кои се во состав на Владата на РМ.
***Констатација: РМ е поделена на осум плански региони, Составена е од 80
општини, градот Скопје како состав од 10 општини. Во РМ има вкупно 1767
населени места.
Во 2014 година бројот на населени места беше зголемен за 7 населени места со
што бројот на населени места од тој момент изнесува 1774.

Потребата и неопходноста од аспект на УКО за планските региони
во РМ би била следна. Таа потреба и неоходност би ги опфатила сите
плански региони во РМ со општи карактеристики за секој општински
центар.
Општи карактеристики за градските општински центри во скопскиот плански регион
се следните:
Гази Баба: Општина со градски карактер дел од градот Скопје но во нејзин состав има
и населени места кои се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем
број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси.
Во општината има и образовни институции од високото, средното и основното образование,
културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во
општината постои и добра кон многу добра сообраќајна инфраструктура која постојано се
надоградува кон потребите на граѓаните од општината, градот и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Гази Баба 1 го извршува ЈКП Гази Баба 2 како и Комуналното претпријатие Комунална Хигиена
од градот Скопје. Депонија со која располага општина Гази Баба е под надлежност на ЈП
Комунална Хигиена од Скопје и се наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на
селективен начин.
Аеродром: Општина со градски карактер дел од градот Скопје но во нејзин состав има
едно населено место кои е од модерен рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата
има и голем број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и
мали бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното и основното
образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
1
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слично. Во општината постои многу добра сообраќајна инфраструктура која постојано се
надоградува кон потребите на граѓаните од општината, градот и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Аеродром 3 го извршува ЈКП Аеродром 4 како и Комуналното претпријатие Комунална Хигиена
од градот Скопје. Депонија со која располага општина Аеродром е под надлежност на ЈП
Комунална Хигиена од Скопје и се наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на
селективен начин. Во селото долно лисиче 2440 жители кое е под надлежност на општина
Аеродром собирањето на КО го врши општината со јавно приватно партерство.
Чаир: Општина со градски карактер дел од градот Скопје но во нејзин состав има дел
од населба Бутел. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на индустриски
капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од високото, средното и основното образование, културни и спортски
објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои
многу добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината, градот и државата. Оваа општина е најгусто населената општина во
Европа со 18,416 жители на километар/на квадрат².
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организирано УКО во општина
Чаир 5 го извршува ЈКП Чаир 6 како и Комуналното претпријатие Комунална Хигиена од градот
Скопје. Депонија со која располага општина Чаир е под надлежност на ЈП Комунална Хигиена
од Скопје и се наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на селективен начин.
Карпош: Општина со градски карактер дел од градот Скопје но во нејзин состав има и
населени места кои се со модерен рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има
и голем број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали
бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното и основното
образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои и многу добра сообраќајна инфраструктура која постојано се
надоградува кон потребите на граѓаните од општината, градот и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Карпош 7 го извршува ЈКП Карпош 8 како и Комуналното претпријатие Комунална Хигиена од
градот Скопје. Депонија со која располага општина Карпош е под надлежност на ЈП Комунална
Хигиена од Скопје и се наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на селективен начин.
Кисела Вода: Општина со градски карактер дел од градот Скопје но во нејзин состав
има и населени места кои се со модерен рурален карактер. Во оваа општина освен
домаќинствата има и голем број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани,
хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното
и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи,
домови, аптеки и слично. Во општината постои и многу добра сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината, градот и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Кисела Вода 9 го извршува ЈКП Кисела Вода 10 како и Комуналното претпријатие Комунална
Хигиена од градот Скопје. Депонија со која располага општина Кисела Вода е под надлежност
на ЈП Комунална Хигиена од Скопје и се наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на
селективен начин.
Центар: Општина со градски карактер дел од градот Скопје во нејзин состав има и
населени места кои се со модерен градски карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има
3
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и голем број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали
бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното и основното
образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои и многу добра градска сообраќајна инфраструктура која постојано
се надоградува кон потребите на граѓаните од општината, градот и државата. Оваа општина е
центарот на Република Македонија и тука се сместени сите најзначајни државни институции
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Центар 11 го извршува ЈКП Центар 12 како и Комуналното претпријатие Комунална Хигиена од
градот Скопје. Депонија со која располага општина Центар е под надлежност на ЈП Комунална
Хигиена од Скопје и се наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на селективен начин.
Ѓорче Петров: Општина со градски карактер дел од градот Скопје но во нејзин состав
има и населени места кои се со модерен рурален карактер. Во оваа општина освен
домаќинствата има и голем број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани,
хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното
и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи,
домови, аптеки и слично. Во општината постои и многу добра сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината, градот и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Ѓорче Петров 13 го извршува ЈКП Ѓорче Петров 14 како и Комуналното претпријатие Комунална
Хигиена од градот Скопје. Депонија со која располага општина Ѓорче Петров е под надлежност
на ЈП Комунална Хигиена од Скопје и се наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на
селективен начин. Општина Ѓорче Петров како општина во состав на град Скопје потпаѓа во
реонот во кој градската чистота, водоводната и канализациона мрежа ги одржуваат градските
јавни претпријатија "Комуналец и Водовод и канализација".
Бутел: Општина со градски карактер дел од градот Скопје но во нејзин состав има и
населени места кои се со рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем
број на индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси.
Во општината има и образовни институции од високото, средното и основното образование,
културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во
општината постои добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон
потребите на граѓаните од општината, градот и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Бутел 15 го извршува ЈКП Бутел 16 како и Комуналното претпријатие Комунална Хигиена од
градот Скопје. Депонија со која располага општина Бутел е под надлежност на ЈП Комунална
Хигиена од Скопје и се наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на селективен начин.
Шуто Оризари: Општина со градски карактер дел од градот Скопје но во нејзин
состав има и населени места кои се со рурален карактер. Оваа општина има елементи на рурална
општина. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на индустриски капацитети,
средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни
институции од средното и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои добра сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината, градот
и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Шуто Оризари 17 го извршува ЈКП Шуто Оризари 18 како и Комуналното претпријатие
Комунална Хигиена од градот Скопје. Депонија со која располага општина Шуто Оризари е под
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надлежност на ЈП Комунална Хигиена од Скопје и се наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се
собира на селективен начин. Поголемите количини КО се собираат на неселективен начин.
Општи карактеристики за руралните општински центри во скопскиот плански
регион се следните:
Сарај: Општина со рурален карактер дел од градот Скопје, во нејзин состав има и
населени места кои се со рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем
број на индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси.
Во општината има и образовни институции од средното и основното образование, културни и
спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината
постои добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината, градот и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Сарај 19 го извршува ЈКП Сарај 20 како и Комуналното претпријатие Комунална Хигиена од
градот Скопје. Депонија со која располага Општина Сарај е под надлежност на ЈП Комунална
Хигиена од Скопје и се наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на селективен начин.
Поголемите количини КО се собираат на неселективен начин.
Студеничани: Општина со рурален карактер, во нејзин состав има и населени места
кои се со рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има индустриски капацитети,
средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси распределени по сите населени
места. Во општината има и образовни институции од образовен карактер, културни и спортски
објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои добра
рурална сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните
од општината и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина, освен оние населени места со помал
број на жители или без жители. Организираното УКО во општина Студеничани 21 го извршува
ЈКП Студеничани 22 како и Комуналното претпријатие Комунална Хигиена од градот Скопје
(комуналното претпријатие нема обврска да ја врши оваа дејност). Депонија со која располага
општина Студеничани е под надлежност на ЈП Комунална Хигиена од Скопје и се наоѓа на
Депонија Дрисла. Во општина Студеничани има и диви депониии. Дел од КО се собира на
селективен начин. Поголемите количини КО се собираат на неселективен начин.
Илинден: Општина со модерен рурален карактер, во нејзин состав има и населени
места кои се со модерен рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има
индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси
распределени по сите населени места. Во општината има и образовни институции од образовен
карактер, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои многу добра рурална сообраќајна инфраструктура која постојано
се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во Општина
Илинден 23 го извршува ЈКП Илинден 24 како и Комуналното претпријатие Комунална Хигиена
од градот Скопје (комуналното претпријатие нема обврска да ја врши оваа дејност).Депонија со
која располага Општина Илинден е под надлежност на ЈП Комунална Хигиена од Скопје и се
наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на селективен начин. Поголемите количини КО
се собираат на неселективен начин.
Арачиново: Општина со модерен рурален карактер, во нејзин состав има и населени
места кои се со модерен рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има
индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси
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распределени по сите населени места. Во општината има и образовни институции од образовен
карактер, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои многу добра рурална сообраќајна инфраструктура која постојано
се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Арачиново 25 го извршува ЈКП Арачиново 26 како и Комуналното претпријатие Комунална
Хигиена од градот Скопје. (комуналното претпријатие нема обврска да ја врши оваа дејност).
Депонија со која располага општина Арачиново е под надлежност на ЈП Комунална Хигиена од
Скопје и се наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на селективен начин. Поголемите
количини КО се собираат на неселективен начин.
Сопиште: Општина со модерен рурален карактер, во нејзин состав има и населени
места кои се со модерен рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има
индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси
распределени по сите населени места. Во општината има и образовни институции од образовен
карактер, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои многу добра рурална сообраќајна инфраструктура која постојано
се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Сопиште 27 го извршува ЈКП Сопиште 28 како и Комуналното претпријатие Комунална Хигиена
од градот Скопје (комуналното претпријатие нема обврска да ја врши оваа дејност). Депонија со
која располага општина Сопиште е под надлежност на ЈП Комунална Хигиена од Скопје и се
наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на селективен начин. Поголемите количини
КОсе собираат на неселективен начин.
Чучер Сандево: Општина со модерен рурален карактер, во нејзин состав има и
населени места кои се со рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има
индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси
распределени по сите населени места. Во општината има и образовни институции од образовен
карактер, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои добра рурална сообраќајна инфраструктура која постојано се
надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Чучер Сандево 29 го извршува ЈКП Чучер Сандево 30 како и Комуналното претпријатие
Комунална Хигиена од градот Скопје (комуналното претпријатие нема обврска да ја врши оваа
дејност). Депонијата со која располага општина Чучер Сандево е под надлежност на ЈП
Комунална Хигиена од Скопје и се наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на
селективен начин. Поголемите количини КО се собираат на неселективен начин.
Петровец: Општина со модерен рурален карактер, во нејзин состав има и населени
места кои се со модерен рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има
индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси
распределени по сите населени места. Во општината има и образовни институции од образовен
карактер, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои одлична рурална сообраќајна инфраструктура која постојано се
надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Петровец 31 го извршува ЈКП Петровец 32 како и Комуналното претпријатие Комунална Хигиена
од градот Скопје (комуналното претпријатие нема обврска да ја врши оваа дејност). Депонијата
со која располага општина Петровец е под надлежност на ЈП Комунална Хигиена од Скопје и се
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наоѓа на Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на селективен начин. Поголемите количини КО
се собираат на неселективен начин.
Зелениково: Општина со модерен рурален карактер, во нејзин состав има и населени
места кои се со модерен рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има
индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси
распределени по сите населени места. Во општината има и образовни институции од образовен
карактер, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои одлична рурална сообраќајна инфраструктура која постојано се
надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина, освен во оние населени места со
помал број на жители. Организираното УКО во Општина Зелениково 33 го извршува ЈКП
Зелениково 34 како и Комуналното претпријатие Комунална Хигиена од градот Скопје
(комуналното претпријатие нема обврска да ја врши оваа дејност). Депонијата со која располага
општина Зелениково е под надлежност на ЈП Комунална Хигиена од Скопје и се наоѓа на
Депонија Дрисла. Дел од КО се собира на селективен начин. Поголемите количини КО се
собираат на неселективен начин.
Општи карактеристики за градските општински центри во вардарскиот плански
регион се следните:
Велес: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои се со
рурален карактер и модерен рурален карактер. Во оваа општина бројот на населени места кои
имаат мал број на жители е голем, три се без жители но тие се во близина на останатите. Во оваа
општина освен домаќинствата има и голем број на индустриски капацитети, средни
претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни
институции од високото, средното и основното образование, културни и спортски објекти. Тука
има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и многу добра
сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од
општината и државата, но тоа не е така и во сите руралните центри. Оваа општина е центар на
вардарскиот плански регион и е најблиску до главниот град. Оваа општина се смета и како
центар на Република Македонија, поточно општината Чашка која гравитира кон Велес.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, во оние населени места каде
бројот на жители е поголем, оние населени места кои се од излетнички карактер, без жители има
три населени места. Центри освен градската средина се четири населени места Башино Село,
Бузалково, Горно Оризари, и Иванковци. Организираното УКО во општина Велес 35 го извршува
ЈП ДЕРВЕН Комунална Хигиена 36 од Велес. Депонија со која располага општина Велес е под
надлежност на ЈП ДЕРВЕН Комунална Хигиена од Велес и се наога во на 8 километри од
градот. (Градска Депонија) која не е соодветно заградена и не ги задоволува бараните
стандарди. Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира на
неселективен начин. Постои и селективно собирање на КО но тоа е мало.
Кавадарци: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои
се со рурален карактер и модерен рурален карактер. Во оваа општина бројот на населени места
кои имаат мал број на жители е голем (дури 16), девет се без жители но тие се во близина на
останатите. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на индустриски капацитети,
средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни
институции од средното и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и
државата, но тоа не е така и во сите руралните центри.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, во оние населени места каде
бројот на жители е поголем другите населени места се попатни. Центри освен градската средина
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четири населени места Возарци, Дреново, Морена и Сопот.Организираното УКО во општина
Кавадарци 37 го извршува ЈП КОМУНАЛЕЦ од Кавадарци. (нема официјален сајт на комунално
претпријатие). Депонија со која располага општина Кавадарци е под надлежност на ЈП
КОМУНАЛЕЦ од Кавадарци се наога до градот. (Градска Депонија) која не е соодветно
заградена и не ги задоволува бараните стандарди. Но постојат и диви депонии каде селските
средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин. Постои и селективно собирање на
КО но тоа е мало.
Неготино: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои се
со рурален карактер и модерен рурален карактер. Во оваа општина бројот на населени места кои
имаат мал број на жители е четири, пет се без жители но тие се во близина на останатите. Во
оваа општина освен домаќинствата има и голем број на индустриски капацитети, средни
претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни
институции од средното и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и
државата, но тоа не е така и во сите руралните центри.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, во оние населени места каде
бројот на жители е поголем другите населени места се попатни. Центри освен градската средина
пет населени места Долни Дисан, Криволак, Пепелиште, Тимјаник и Тремник. Организираното
УКО во општина Неготино 38 го извршува ЈП КОМУНАЛЕЦ 39 од Неготино. Собирањето на
комуналниот цврст и технолошки отпад ке се врши во специјални садови и возен парк од 5
возила за оваа намена како и еден подигач на контејнери и два трактори. Депонија Бучето со
која располага општина Неготино е под надлежност на ЈП КОМУНАЛЕЦ од Неготино и се
наоѓа на 6 километри од градот. (Градска Депонија) која не е соодветно заградена и не ги
задоволува бараните стандарди, има јама за мрша и место за медицински отпад. Но постојат и
диви депонии каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин.
Постои и селективно собирање на КО но тоа е мало.
Свети Николе: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места
кои се со рурален карактер. Во оваа општина бројот на населени места кои имаат мал број на
жители е 18, 6 се без жители но тие се во близина на останатите. Ова е слаба населеност. Во
оваа општина освен домаќинствата има и добар број на индустриски капацитети, средни
претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни
институции од високото, средното и основното образование, културни и спортски објекти. Тука
има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра
сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од
општината и државата, но тоа не е така и во сите руралните центри.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, во оние населени места каде
бројот на жители е поголем другите населени места се попатни но со лоша инфраструктура.
Центри освен градската средина уште четири населени места Амзабегово, Горабинци, Ерџелија,
и Мустафино. Организираното УКО во општина Свети Николе 40 го извршува Свети Николе
(нема официјален сајт на комунално претпријатие). Депонија Бучето со која располага Општина
Свети Николе е под надлежност на општина Неготино и се наога на километри од градот.
(Градска Депонија) која не е соодветно заградена и не ги задоволува бараните стандарди, Но
постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен
начин. Постои и селективно собирање на КО но тоа е мало.
Демир Капија: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места
кои се со рурален карактер. Во оваа општина бројот на населени места кои имаат мал број на
жители е 6, 5 се без жители но тие се во близина на останатите. Ова е слаба населеност. Во оваа
општина освен домаќинствата има и мал број на индустриски капацитети, средни претпријатија,
ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од средното
37

.
.
39
.
40
.
38

http://www.kavadarci. gov.mk
http://www.negotino. gov.mk
http://www. jpknegotino. gov.mk
http://www.svnikole. gov.mk

5.1. -7-

ПРИЛОГ 5.1.

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи,
домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата, но тоа не е така
и во сите руралните центри.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, во оние населени места каде
бројот на жители е поголем другите населени места се попатни но со лоша инфраструктура.
Организираното УКО во општина Демир Капија 41 го извршува Бошава од Демир Капија (нема
официјален сајт на комунално претпријатие). Депонијата за цврст отпад за населба Демир
Капија се наоѓа на месноста Бучето од општина Неготино (Градска Депонија) која не е
соодветно заградена и не ги задоволува бараните стандарди, Но постојат и диви депонии каде
селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин. Постои и селективно
собирање на КО но тоа е мало.
Општи карактеристики за руралните општински центри во вардарскиот плански
регион се следните:
Чашка: Општина со рурален карактер во нејзин состав сите населени места се од
рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и мал број на индустриски
капацитети, средни претпријатија, ресторани, мотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и
државата, но тоа не е случај и со сите рурални средини. Оваа општина е најголема рурална
средина во овај плански регион и центар на Република Македонија
Интерес за собирање на КО има во цела одпштина и во Долно Јаболчиште, Извор,
Мелница и Чашка како центар на општината. Додека другите населени места се со мал број на
жители. Организираното УКО во општина Чашка 42 го извршува Јавно претпријатие за
комунални дејности “Тополка” (нема официјален сајт на комунално претпријатие). Депонијата
за цврст отпад за населба Чашка се наоѓа на месноста Глиниште, атар на село Раковец.
Останатите рурални средини се соочуваат со низа проблеми со собирањето на отпадот, а во
одредени средини нема организирано собирање на одпадот. Таму каде се собира одпадот
надлежни се месните заедници. Наведениве состојби резултираат со создавање на диви депонии
кои ја загрозуваат животната средина и здравјето на населението. (Градска Депонија) која не е
соодветно заградена и не ги задоволува бараните стандарди, Но постојат и диви депонии каде
селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин.
Росоман: Општина со рурален карактер во нејзин состав сите населени места се од
модерен рурален и рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и мал број на
индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, мотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од основното образование, културни и спортски
објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и
добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од
општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во Општина
Росоман 43 го извршува општината во соработка со општина Кавадарци. (нема официјален сајт
на комунално претпријатие). Депонијата за цврст отпад за населба Росоман се наоѓа на месноста
заедно со кавадаречката депонија (Градска Депонија) која не е соодветно заградена и не ги
задоволува бараните стандарди, Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат
КО. КО се собира на неселективен начин.
Градско: Општина со рурален карактер во нејзин состав сите населени места се од
модерен рурален и рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и мал број на
индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, мотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од основното образование, културни и спортски
41
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објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и
добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од
општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини. Голем дел на слабо анселени
места 6 без шители
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во Општина
Градско 44 го извршува општината во соработка со општина Кавадарци. (нема официјален сајт на
комунално претпријатие).Депонијата за цврст отпад за населба Градско се наоѓа на месноста
заедно со кавадаречката депонија (Градска Депонија) која не е соодветно задоволува бараните
стандарди, Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО.КО се собира на
неселективен начин.
Лозово: Општина со рурален карактер во нејзин состав сите населени места се од
рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и мал број на индустриски
капацитети, средни претпријатија, ресторани, мотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и просечна сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и
државата, но тоа не е случај и со руралните средини. Слабо населена општина.
Интерес за собирање на КО има во цела општина која е слабо населена но на попатни
растојанија. Организираното УКО во Општина Лозово 45 го извршува Свети Николе (нема
официјален сајт на комунално претпријатие). Депонија Бучето со која располага Општина
Лозово е под надлежност на општина Неготино и се наога на километри од градот (Градска
Депонија) која не е соодветно заградена и не ги задоволува бараните стандарди, Но постојат и
диви депонии каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин.
Општи карактеристики за градските општински центри во источниот плански регион
се следните:
Штип: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои се со
рурален карактер. Во оваа општина голем е бројот на населени места кои немаат ниту еден
жител, но и населени места каде бројот на жители не преминува 100. Во оваа општина освен
домаќинствата има и голем број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани,
хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното
и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи,
домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината, градот и државата, но тоа
не е така и во руралните центри. Оваа општина е центар на источниот плански регион.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, во оние населени места каде
бројот на жители е поголем, оние населени места кои се од излетнички карактер, но не и во оние
населени места каде бројот на жители е помал, тука постои и економска неоправданост од
неделно собирање на комуналниот отпад. Центри освен градската средина се Стар Караорман,
Три Чешми и Чардаклија. Организираното УКО во општина Штип 46 го извршува ЈП ИСАР
Комунална Хигиена 47 од Штип. Депонија со која располага општина Штип е под надлежност на
ЈП ИСАР Комунална Хигиена од Штип и се наога во месноста Трештена скала. (Градска
Депонија). Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира на
неселективен начин. Постојат и организирани собирања на селективен КО кој е во една рана
фаза.
Кочани: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои се
со рурален карактер. Во оваа општина има населени места кои немаат ниту еден жител, но и
населени места каде бројот на жители се движи до 200. Во оваа општина освен домаќинствата
има и голем број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и
мали бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното и основното
44
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образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува
кон потребите на граѓаните од општината, градот и државата, но тоа не е случај со руралните
центри.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, во оние населени места каде
бројот на жители е поголем, оние населени места кои се од излетнички карактер, но не и во оние
населени места каде бројот на жители е помал, тука постои и економска неоправданост од
неделно собирање на КО. Центри освен градската средина се Грдовци, Тркане и центарот на
поранешната општина Оризари. Организираното УКО во општина Кочани 48 го извршува ЈП
ВОДОВОД Изнесување и депонирање на смет КОМУНАЛНА ХИГИЕНА од Кочани. (нема
официјален сајт претпријатието). Депонија со која располага општина Кочани е под надлежност
на ЈП ВОДОВОД Комунална Хигиена од Кочани и се наога во месноста Пат за РЦ Пониква на 6
километри од Општината. (Градска Депонија). Но и покрај ова постојат голем број на диви
депонии каде се одлага КО од селските средини какде не постои организирано собирање на КО
од домаќинствата. КО се собира на неселективен начин. Постојат и обиди за селективно
собирање на КО, тоа се реализра со специјални возила за таа намена но нивниот број треба да се
зголеми.
Виница: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои се
со рурален карактер. Во оваа општина нема населени места кои немаат ниту еден жител, но и
бројот на жители се движи над 200. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на
индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од високото, средното и основното образование,
културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во
општината постои добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон
потребите на граѓаните од општината, градот и државата, но тоа не е случај со руралните
центри.
Интерес за собирање на ко има во градската средина, и во сите населени места. Центри
освен градската средина се центарот на поранешната општина Блатец, Градец, Истибања и
Јакимово. Организираното УКО во општина Виница и Јакимово 49 го извршува ЈП
СОЛИДАРНОСТ Комунални Работи од Виница, додека во Блатец ЈКП Кале од Блатец. (нема
официјален сајт претпријатието). Депонија со која располага општина Виница е под надлежност
ЈКП Солидарност (Градска Депонија), во близина на село Лески. Но и покрај ова постојат голем
број на диви депонии каде се одлага КО од селските средини каде не постои организирано
собирање на КО од домаќинствата. КО се собира на неселективен начин. Но има и собирање на
селективен КО.
Делчево: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои се
со рурален карактер. Во оваа општина нема населени места кои немаат ниту еден жител, но и
бројот на жители се движи над 200, со исклучок на некои населени места кои се со помал број
на жители до 20. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на индустриски
капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од високото, средното и основното образование, културни и спортски
објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои добра
сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од
општината, градот и државата, но тоа не е случај со руралните центри.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, и во сите населени места, освен
каде што економски е неопавдано тоа се местата со до 50 жители. Центри освен градската
средина се Град, Габрово, Ѕвегор и Требовиште. Организираното УКО во општина Делчево 50 го
извршува ЈПКБ БРЕГАЛНИЦА Група за Комунални хигиена и одржување на градска депонија
од Делчево. (нема официјален сајт претпријатието). Депонија Острец со која располага општина
Делчево е под надлежност ЈПКБ БРЕГАЛНИЦА (Градска Депонија), на 5,5 километри
оддалеченост од градот во шумско подрачје, и постојат три градежни машини за одржување на
депонијата. Но и покрај ова постојат голем број на диви депонии каде се одлага КО од селските
48
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средини каде не постои организирано собирање на КО од домаќинствата. КО се собира на
неселективен начин.
Пробиштип: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои
се со рурален карактер. Во оваа општина нема населени места кои немаат ниту еден жител, но и
бројот на жители се движи од 20 до 200 жители, освен во наведените центри населеното место
Калниште како и во поранешната општина Злетово и населеното место Трипатанци кое е дел од
поранешната општина Злетово, и нормално градската средина. Во оваа општина освен
домаќинствата има и голем број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани,
хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното
и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи,
домови, аптеки и слично. Во општината постои добра сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината, градот и државата, но тоа
не е случај со руралните центри.
Интерес за собирање на КО има во градската средина и во поголемите населени места
со над 200 жители. Економски постои неоправданост но мора да се изнаоѓаат решенија затоа
што со тоа може дополнително да се придонесува за иселување на овие населени места.
Организираното УКО во општина Пробистип 51 го извршува ЈКП Никола Карев од Пробиштип.
(нема официјален сајт претпријатието). Депонија Озрен со која располага Општина Пробиштип
е под надлежност ЈКП Никола Карев (Градска Депонија), која не е со баранире стандарди и не е
оградена од останатиот простор. Но и покрај ова постојат голем број на диви депонии каде се
одлага КО од селските средини каде не постои организирано собирање на КО од домаќинствата.
КО се собира на неселективен начин.
Берово: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои се со
рурален карактер. Во оваа општина нема населени места кои немаат ниту еден жител, над 200
жители. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на индустриски капацитети,
средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни
институции од високото, средното и основното образование, културни и спортски објекти. Тука
има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои добра сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината, градот
и државата, но тоа не е случај со сите руралните центри.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, и во сите населени места. Во
општина Берово градската и сите населени места се солидна база за организирано УКО.
Организираното УКО во општина Берово 52 го извршува ЈПКР УСЛУГА од Берово. (нема
официјален сајт претпријатието). Депонија Илјадин Валог УВИН ВАЛОГ со која располага
општина Пробиштип е под надлежност ЈПКР УСЛУГА (Градска Депонија) на оддалеченост од 3
километри, која не е со бараните стандарди и не е оградена од останатиот простор и не ги
задоволува бараните стандарди. Постојат голем број на диви депонии. КО се собира на
неселективен начин
Македонска Каменица: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени
места кои се со рурален карактер. Во оваа општина нема населени места кои немаат ниту еден
жител, сите населени места се од 100 до 600 жители, освен населеното место Саса. Во оваа
општина освен домаќинствата има и добар број на индустриски капацитети, средни
претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни
институции од високото, средното и основното образование, културни и спортски објекти. Тука
има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои добра сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината, градот
и државата, но тоа не е случај со сите руралните центри.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, и во сите населени места.
Организираното УКО во општина Македонска Каменица 53 го извршува ЈП КАМЕНА РЕКА од
Македонска Каменица. (нема официјален сајт претпријатието). Депонија од организиран
карактер нема тоа се диви депонии (Градска Депонија) не е со барани стандарди и не е оградена
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од останатиот простор и не ги задоволува бараните стандарди. Постојат голем број на диви
депонии. КО се собира на неселективен начин.
Пехчево: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои се
со рурален карактер. Во оваа општина нема населени места кои немаат ниту еден жител. Во оваа
општина освен домаќинствата има и добар број на индустриски капацитети, средни
претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни
институции од високото, средното и основното образование, културни и спортски објекти. Тука
има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои добра сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината, градот
и државата, но тоа не е случај со сите руралните центри.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, и во сите населени места.
Посебен центар освен градската средина е населеното место Црник. Организираното УКО во
Општина Пехчево 54 го извршува Комуналното претпријатие од Пехчево (нема официјален сајт
претпријатието). Депонија од организиран карактер нема тоа се диви депонии (Градска
Депонија) не е со барани стандарди и не е оградена од останатиот простор и не ги задоволува
бараните стандарди. Постојат голем број на диви депонии. КО се собира на неселективен начин.
Општи карактеристики за руралните општински центри во источниот плански
регион се следните:
Чешиново Облешево: Општина со рурален карактер, во нејзин состав сите населени
места се со рурален карактер. Во оваа општина нема населени места кои немаат ниту еден
жител. Во оваа општина освен домаќинствата има и добар помал број на индустриски
капацитети, средни претпријатија, ресторани, мотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои солидна сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината, но тоа
не е случај со сите руралните центри.
Интерес за собирање на КО има во централната рурална средина, поранешната
општина Чешиново како и во Врбица, Лепопелци и Ново Селани. Другите населени места
гравитираат околу овие населени места. Организираното УКО во Општина Чешиново Облешево 55 го извршува мало јавно претпријатие формирано од советот на Општината од
Чешиново - Облешево (нема официјален сајт претпријатието). Депонија од организиран
карактер нема тоа се диви депонии не е со барани стандарди и не е оградена од останатиот
простор и не ги задоволува бараните стандарди. Постојат голем број на диви депонии. КО се
собира на неселективен начин. КО се депонира на депонијата во Кочани.
Карбинци: Општина со рурален карактер, во нејзин состав сите населени места се со
рурален карактер. Во оваа општина има 4 населени места кои немаат ниту еден жител. Во оваа
општина освен домаќинствата има и мал број на индустриски капацитети, средни претпријатија,
ресторани, и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од основното
образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои слаба сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува
кон потребите на граѓаните од општината, но тоа не е случај со сите руралните центри.
Интерес за собирање на КО има во централната рурална средина Карбинци, и Таринци.
Другите населени места гравитираат околу овие населени места. Организираното УКО во
Карбинци 56 го извршува мало јавно претпријатие формирано од советот на Карбинци (нема
официјален сајт претпријатието). Депонија од организиран карактер нема но тука е превидено
да биде локацијата на локалната регионална депонија. Постојат голем број на диви депонии. КО
се собира на неселективен начин, и се транспортира до депонијата во Штип.
Зрновци: Општина со рурален карактер, во нејзин состав сите населени места се со
рурален карактер. Во оваа општина има само 3 населени места. Во оваа општина освен
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домаќинствата има и многу мал број на индустриски капацитети, средни претпријатија,
ресторани, и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од основното
образование. Тука има и здравствени домови, аптеки и слично. Во општината постои слаба
сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од
општината.
Организирано собирање на КО во Зрновци 57 го извршува ЈП ВОДОВОД изнесување и
депонирање на смет КОМУНАЛНА ХИГИЕНА од Кочани. Депонија со која располага општина
Зрновци е под надлежност на ЈП ВОДОВОД Комунална Хигиена од Кочани и се наога во
месноста Пат за РЦ Пониква на 6 километри од општината. (Градска Депонија). Но и покрај ова
постојат голем број на диви депонии каде се одлага КО од селските средини каде не постои
организирано УКО од домаќинствата. КО се собира на неселективен начин.
Општи карактеристики за градските општински центри во југоисточниот плански
регион се следните:
Струмица: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои
се со рурален карактер. Во оваа општина голем е бројот на населени места кои имаат мал број
на жители но тие се во близина на останатите. Во оваа општина освен домаќинствата има и
голем број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали
бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното и основното
образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои и добра сообраќајна инфраструктура која постојано се
надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата, но тоа не е така и во сите
руралните центри. Оваа општина е центар на југоисточниот плански регион.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, во оние населени места каде
бројот на жители е поголем, оние населени места кои се од излетнички карактер, без жители има
две населени места. Центри освен градската средина се поранешните општини Куклиш,
Муртино и дел од Ново село. Организираното УКО во општина Струмица 58 го извршува ЈКП
Комуналец 59 од Струмица. Депонија со која располага општина Струмица е под надлежност на
ЈКП Комуналец од Струмица. (Градска Депонија). Но постојат и диви депонии каде селските
средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин. Има и собирање на селективен
КО.
Радовиш: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои се
со рурален карактер. Во оваа општина голем е бројот на населени места кои се без жители, тоа
се 14 населени места, но голем е бројот на слабо населени места. Во оваа општина освен
домаќинствата има и добар број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани,
хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното
и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи,
домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата, но тоа не е така
и во руралните центри, тука тоа е многу запоставено.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, во оние населени места каде
бројот на жители е поголем, тоа се централната градска средина и поранешната општина
Подареш, и населеното место Ораовица. Организираното УКО во општина Радовиш 60 го
извршува ЈКП Комуналец од Радовиш (не постои сајт за претпријатието). Депонија со која
располага општина Радовиш е под надлежност на ЈКП Комуналец од Радовиш. (Градска
Депонија). Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира на
неселективен начин.
Гевгелија: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои се
со рурален карактер. Во оваа општина три населени местае имаат мал број на жители од 2 до 20
но тие се во близина на останатите кои се со поголем број на жители. Во оваа општина освен
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домаќинствата има и голем број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани,
хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното
и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи,
домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општинат и државата, но тоа не е така
и во сите руралните центри.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, во оние населени места каде
бројот на жители е поголем. Центри освен градската средина се поранешните и поранешната
општините Миравци, Негорци и Богородица но сите населени места се блиску до поголемите.
Организираното УКО во општина Гевгелија 61 го извршува ЈКП од Гевгелија (не постои сајт за
претпријатието). Депонија со која располага општина Гевгелија е под надлежност на Гевгелија.
(Градска Депонија). Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО. КО се
собира на неселективен начин. Има и собирање на селективен КО.
Валандово: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои
се со рурален карактер. Во оваа има 13 населени места кои се без жители, но голем е бројот на
слабо населеми места. Тука има и населени места до 700 жители. Во оваа општина освен
домаќинствата има и добар број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани,
хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од средното и
основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови,
аптеки и слично. Во општината постои и добра сообраќајна инфраструктура која постојано се
надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата, но тоа не е така и во
руралните центри, тука тоа е многу запоставено.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, во оние населени места каде
бројот на жители е поголем, тоа се централната градска средина Јосифово (Калково), Пирава и
Удово. Организираното УКО во општина Валандово 62 го извршува мало општинско
претпријатие. (заеднички сајт со општинскиот). Депонија со која располага општина Валандово
е под надлежност на општината но не е на солидно ниво односно тоа е т.н. (Градска Депонија).
Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира на
неселективен начин.
Богданци: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и само 4 населени места
кои се со рурален карактер освен градската средина и се на мало растојание. Во оваа општина
освен домаќинствата има и мал број на индустриски капацитети, средни претпријатија,
ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од средното
и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи,
домови, аптеки и слично. Во општината постои и солидна сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината, и државата, но тоа не е така
и во руралните центри, тука тоа е многу запоставено.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, сите населени места.
Организираното УКО во општина Богданци 63 го извршува Комунална Чистота од Богданци.
(заеднички сајт со општинскиот). Депонија со која располага општина Богданци е под
надлежност на Комунална Чистота од Богданци. (Градска Депонија). Но постојат и диви
депонии каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин.
Дојран: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и само населени места кои
се од излетнички карактер како туристички насеби, најпознати се Нов и Стар Дојран, останатите
се со модерен рурален и рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и мал
број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели (за туристички
потреби) како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од средното и
основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови,
аптеки и слично. Во општината постои и добра сообраќајна инфраструктура која постојано се
надоградува кон потребите на граѓаните од општината, и државата. Таа е мала оптина од
градски карактер.
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Интерес за собирање на КО има во градската средина, сите населени места, освен 2 без
жители. Организираното УКО во општина Дојран 64 го извршува Дојран (со посебно ангажирање
во летните периоди). (заеднички сајт со општинскиот). Депонија со која располага општина
Дојран е под надлежност на Дојран. (Градска Депонија). Но постојат и диви депонии каде
селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин.
Општи карактеристики за руралните општински центри во југоисточниот плански
регион се следните:
Босилево: Општина со рурален карактер, во нејзин состав сите населени места се со
модерен рурален карактер. Во оваа општина нема населени места кои немаат ниту еден жител,
таа е најголема рурална средина во овај регион и по бројот на жители и грустината на
населените места може да добие елементи на модерна рурална општина. Во оваа општина освен
домаќинствата има и добар помал број на индустриски капацитети кои гравитираат околу
Струмица, средни претпријатија, ресторани, мотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои солидна сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината,.
Интерес за собирање на КО има во централната рурална средина и во сите населени
места. Организираното УКО во Општина Босилово 65 го извршува Босилово како заедничка
администрација за општините Василево, Босилово и Ново Село. Депонија со која располага
општина Босилово е под надлежност на трите општини. Но постојат и диви депонии каде
селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин.
Василево: Општина со рурален карактер, во нејзин состав сите населени места се со
модерен рурален карактер. Во оваа општина нема населени места кои немаат ниту еден жител,
таа по бројот на жители и густината на населените места може да добие елементи на модерна
рурална општина. Во оваа општина освен домаќинствата има и добар помал број на
индустриски капацитети кои гравитираат околу Струмица, средни претпријатија, ресторани,
мотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од основното
образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои солидна сообраќајна инфраструктура која постојано се
надоградува кон потребите на граѓаните од општината,.
Интерес за собирање на КО има во централната рурална средина и во сите населени
места. Организираното УКО во општина Василево 66 го извршува Василево како заедничка
администрација за општините Василево, Босилово и Ново Село. Депонија со која располага
општина Василево е под надлежност на трите општини. Но постојат и диви депонии каде
селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин.
Ново Село: Општина со рурален карактер, во нејзин состав сите населени места се со
модерен рурален карактер. Во оваа општина нема населени места кои немаат ниту еден жител,
таа по бројот на жители и густината на населените места може да добие елементи на модерна
рурална општина. Во оваа општина освен домаќинствата има и добар помал број на
индустриски капацитети кои гравитираат околу Струмица, средни претпријатија, ресторани,
мотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од средното и
основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови,
аптеки и слично. Во општината постои солидна сообраќајна инфраструктура која постојано се
надоградува кон потребите на граѓаните од општината,.
Интерес за собирање на КО има во централната рурална средина и во сите населени
места. Организираното УКО во општина Ново Село 67 го извршува Василево како заедничка
администрација за општините Василево, Босилово и Ново Село. Депонија со која располага
општина Ново Село е под надлежност на трите општини. Но постојат и диви депонии каде
селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин.
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Конче: Општина со рурален карактер, во нејзин состав сите населени места се со
рурален карактер. Во оваа општина 4 населени места без жители. Во оваа општина освен
домаќинствата има и многу мал број на индустриски капацитети, средни претпријатија,
ресторани, и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од основното
образование. Тука има и здравствени домови, аптеки и слично. Во општината постои слаба
сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од
општината.
Интерес за собирање на КО има во општината но не секаде. Организираното УКО во
општина Конче 68 го извршува ЈКП Комуналец од Радовиш. Депонија со која располага општина
Радовиш е под надлежност на ЈКП Комуналец од Радовиш. (Градска Депонија). Но постојат и
диви депонии каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин.
Општи карактеристики за градските општински центри во североисточниот плански
регион се следните:
Куманово: Општина со градски карактер но во нејзин состав има и населени места кои
се од модерен рурален карактер и рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има
и голем број на индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали
бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното и основното
образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои и добра кон многу добра сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата. Оваа Општина е
најголема во Република Македонија и претставува центар на овај североисточен регион.
Куманово е единствената општина која надминува 100 000 жители
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Исто така во општина Куманово и
бројот на населени места без жители е занемарлив, а бројот на населени места со околу 1000
жители исто така не е за занемарување. Организираното УКО во Општина Куманово 69 го
извршува ЈП ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНИЛО од Куманово. (заеднички сајт со општинскиот).
Депонија Краста со која располага општина Куманово е под надлежност на ЈП ЧИСТОТА И
ЗЕЛЕНИЛО месноста. (Градска Депонија). Но постојат и диви депонии каде селските средини
го одлагаат КО во огромен број во цел североисточен плански регион. КО се собира на
неселективен начин. Има и селективно собирање на КО кое е во одредени региони и многу
добро.
Крива Паланка: Општина со градски карактер но во нејзин состав има и населени
места кои се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на
индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од високото, средното и основното образование,
културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во
општината постои и добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон
потребите на граѓаните од општината и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина, освен во оние населени места до 100
жители. Постојат и населени места со поголем број на жители кои се како центри освен
градската средина, тоа се Конопница и Мождивњак. Организираното УКО во општина Крива
Паланка 70 го извршува ЈКП КОМУНАЛЕЦ од Крива Паланка. Депонија со која располага
Општина Крива Паланка е под надлежност на ЈП ЈКП КОМУНАЛЕЦ од Крива Паланка Но
постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО во огромен број во цел
североисточен плански регион. КО се собира на неселективен начин.
Кратово: Општина со градски карактер но во нејзин состав има и населени места кои
се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на индустриски
капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од средното и основното образование, културни и спортски објекти. Тука
68

. http://www.konce. gov.mk
. http://www.kumanovo. gov.mk
70
. http://www.krivapalanka. gov.mk
69

5.1. -16-

ПРИЛОГ 5.1.

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра
сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од
општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини.
Интерес за собирање на КО има во цела општина, но постојат населени места со мал
брпј на жители до 300, оваа општина и нејзините населени места се со мал број на жители.
Организираното УКО во општина Кратово 71 го извршува ЈКП Силком од Кратово. (заеднички
сајт со општинскиот). Депонијата е под негова надлежност каде се одлага и од индустриските
капацитети со која располага општина Кратово е под надлежност на ЈП ЈКП Силком од Кратово
Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО во огромен број во цел
североисточен плански регион. КО се собира на неселективен начин, и се одлага заедно со
индустрискиот отпад.
Општи карактеристики за руралните општински центри во североисточниот плански
регион се следните:
Липково: Општина со модерен рурален карактер но во нејзин состав има и населени
места кои се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на
индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од средното и основното образование, културни и
спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината
постои и добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини. Оваа општина е
најголема рурална средина во овај регион и има центри кои се дури и поголеми од одредени
градови, такви места се Ваксинце 2479, Централното населено место Липково 2644, Матејче
3394, Никуштак 1748, Опае 1996, Оризари (Кумановско) 2094, Отља 3148, Ропалце 1737 и
Слупчане 3789.
Интерес за собирање на КО има во цела општина затоа што и другите населени места се
блиску до овие центри. Организираното УКО собирање на комуналниот отпад во Општина
Липково 72 го извршува општинско претпријатие (заеднички сајт со општинскиот). Постојат и
диви депонии каде селските средини го одлагаат КО во огромен број во цел североисточен
плански регион. КО се собира на неселективен начин.
Старо Нагоричане: Општина со модерен рурален карактер но во нејзин состав има и
населени места кои се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и добар
број на индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, мотели како и мали бизниси.
Во општината има и образовни институции од средното и основното образование, културни и
спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината
постои и добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини.
Интерес за собирање на КО има во цела општина затоа што и другите населени места се
блиску до овие центри, но се со помал број на жители. Организираното УКО во општина Старо
Нагоричане 73 го извршува ЈКП Козјак од Старо Нагоричане (заеднички сајт со
општинскиот).Депонијата е под негова надлежност
со која располага општина Старо
Нагоричане е под надлежност на ЈП ЈКП Козјак од Старо Нагоричане Но постојат и диви
депонии каде селските средини го одлагаат КО во огромен број во цел североисточен плански
регион. КО се собира на неселективен начин.
Ранковце: Општина со модерен рурален карактер но во нејзин состав има и населени
места кои се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и добар број на
индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, мотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од средното и основното образование, културни и
спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината
постои и добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини.
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Интерес за собирање на КО има во цела општина затоа што и другите населени места се
блиску до овие центри, но се со помал број на жители. Центри од интерес се центарот на
оптината и Петралица и Псача. Организирано УКО во општина Ранковце 74 го извршува ЈКП
Чист ден од Ранковце. Мало функционално претпријатие во состав на Општината. Депонијата е
под негова надлежност со која располага општина Ранковце е под надлежност на ЈП ЈКП Чист
ден од Ранковце Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО во огромен
број во цел североисточен плански регион. КО се собира на неселективен начин.
Општи карактеристики за градските општински центри во пелагонискиот плански
регион се следните:
Битола: Општина со градски карактер но во нејзин состав има и населени места кои се
од модерен рурален карактер и рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и
голем број на индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали
бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното и основното
образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои и добра кон многу добра сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата. Оваа Општина
со најголем број на населени места во Република Македонија и претставува центар на овај
пелагониски плански регион.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Исто така во општина Битола и
бројот на населени места без жители е 7, има и со до 100 жители, но и над 1000 жители исто
така не е за занемарување. Централното населено место и поранешните општини Кукуречани,
Бистрица и Кажани се интерес кој сериозно треба да се разгледува. Населените места се на
попатни растојанија. Организираното УКО во пштина Битола 75 го извршува ЈКП КОМУНАЛЕЦ
Комунална Хигиена 76 од Битола. Депонија со која располага општина Битола е под надлежност
на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Комунална Хигиена од Битола и се наога во месноста Мегленци на 17
километри од градот во општината Новаци. (Градска Депонија). Но постојат и диви депонии
каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин. Се прават обиди за
селектирано собирање на КО кои во центарот на градот се со одлични резултати и економски
бенифити.
Прилеп: Општина со градски карактер но во нејзин состав има и населени места кои се
од модерен рурален карактер и рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и
голем број на индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали
бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното и основното
образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои и добра кон многу добра сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата. Оваа општина е
најголема по површина во Република Македонија.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Исто така во општина Прилеп и
бројот на населени места без жители е 6, има и со до 100 жители, но и над 1000 жители исто
така не е за занемарување. Централното населено место и поранешните општини Витолиште и
Тополчани. Населените места се на попатни растојанија. Организираното УКО во општина
Прилеп 77 го извршува ЈКП КОМУНАЛЕЦ Комунална Хигиена 78 од Прилеп. Депонија Алинци
со која располага општина Прилеп е под надлежност на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Комунална Хигиена
од Прилеп и се наога во месноста надвор од градот. (Градска Депонија). Но постојат и диви
депонии каде селските средини го одлагаат КО. Оваа депонија е предвидено да биде и
регионална депонија за цел пелагониски плански регион. КО се собира на неселективен начин.
Се прават обиди за селектирано собирање на КО кои во центарот на градот се со одлични
резултати и економски бенифити.
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Ресен: Општина со градски карактер но во нејзин состав има и населени места кои се
од модерен рурален карактер и рурален карактер, како и многу населени места од туристички
карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на индустриски капацитети,
средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни
институции од средното и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра кон многу добра
сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од
општината и државата. Оваа општина е центар на Преспа.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Централното населено место сите
туристички места кои се на попатни растојанија. Организираното УКО во општина Ресен 79 го
извршува ЈКП ПРОЛЕТЕР од Ресен. Општина Ресен го собира КО во летните периоди со
зголемен интензитет во излетничките места на Преспанското Езеро. Депонија Буково со која
располага општина Ресен е под надлежност на ЈКП ПРОЛЕТЕР од Ресен и се наога во месноста
надвор од градот. (Градска Депонија) на патот за Охрид. Но постојат и диви депонии каде
селските средини го одлагаат КО кои даваат негативна слика за туризмот. КО се собира на
неселективен начин. Се прават обиди за селектирано собирање на КО.
Крушево: Општина со градски карактер но во нејзин состав има и населени места кои
се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и помал број на индустриски
капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од средното и основното образование, културни и спортски објекти. Тука
има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра
сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од
општината и државата. Оваа општина највисока односно на најголема надморска височина во
Република Македонија.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Централното населено местото Бучин
но сите населени места се на попатни растојанија. Организираното УКО во општина Крушево 80
го извршува ЈКП Крушево. Депонија во лоша состојба со која располага општина Крушево е
под надлежност на ЈКП Крушево и се наога во месноста надвор од градот. (Градска Депонија).
Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира на
неселективен начин. Се прават обиди за селектирано собирање на КО.
Демир Хисар: Општина со градски карактер но во нејзин состав има и населени места
кои се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и добар број на
индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од средното и основното образование, културни и
спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината
постои и добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината и државата.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Централното населено поранешната
општина Сопотница, населените места се на попатните растојанија, но се послабо населени.
Организираното УКО во општина Демир Хисар 81 го извршува ЈКП КОМУНАЛЕЦ од Демир
Хисар (заеднички сајт со општинскиот) Депонија во лоша состојба со која располага Општина
Демир Хисар е под надлежност на ЈКП КОМУНАЛЕЦ од Демир Хисар и се наога во месноста
надвор од градот. (Градска Депонија). Но постојат и диви депонии каде селските средини го
одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин. Се прават обиди за селектирано собирање на
КО.
Општи карактеристики за руралните општински центри во пелагонискиот плански
регион се следните:
Долнени: Општина со рурален карактер во нејзин состав сите населени места се од
рурален карактер, некои од модерен рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата
има и добар број на индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, мотели како и
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мали бизниси. Во општината има и образовни институции од основното образование, културни
и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината
постои и добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини. Оваа општина е
најголема рурална средина во овај регион и освен Централното населено место интерес има и
кај Поранешната општина Житоше, населените места Дебреште, Десово, Лажани и Црнилиште.
Интерес за собирање на КО има во цела општина затоа што и другите населени места се
блиску до овие центри. Организираното УКО во општина Долнени 82 го извршува ЈКП Долнени
од Долнени. Депонија во лоша состојба со која располага општина Долнени е под надлежност
на ЈКП Долнени од Долнени и се наога во месноста надвор од градот, но се користи и
прилепската депонија за потребите на општината. Но постојат и диви депонии каде селските
средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин.
Могила: Општина со рурален карактер во нејзин состав сите населени места се од
рурален карактер, некои од модерен рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата
има и помал број на индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, џотели како и
мали бизниси. Во општината има и образовни институции од основното образование, културни
и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината
постои и добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини. Оваа општина
освен Централното населено место интерес има и кај поранешната Добрушево.
Интерес за собирање на КО има во цела општина затоа што и другите населени места се
блиску до овие центри. Организираното УКО во општина Могила 83 го извршува ЈКП ПЕЛА
ХИГИЕНА од Могила, Заедничко комунално претпријатие со општина Новаци. ЈКП ПЕЛА
ХИГИЕНА од Могила и Новаци кое има многу добри функционални елементи. Депонија
Мегленци општина Могила е под надлежност на ЈКП Комуналец од Битола и се наога во
месноста надвор од градот во општина Новаци. (Градска Депонија). Но постојат и диви депонии
каде селските средини го одлагаат КО каде се одлага и отпад од животинско потекло. КО се
собира на неселективен начин. Се прават обиди за селектирано собирање на КО.
Кривогаштани: Општина со рурален карактер во нејзин состав сите населени места се
од рурален карактер, некои од модерен рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата
има и помал број на индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, мотели како и
мали бизниси. Во општината има и образовни институции од основното образование, културни
и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината
постои и добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини.
Интерес за собирање на КО има во цела општина затоа што и другите населени места се
на попатни растојанија. Организираното УКО во општина Кривогаштани 84 го извршува
Кривогаштани. (заеднички сајт со општинскиот) Депонија Кривогаштани е под надлежност на
Кривогаштани, но општината ја користи и Прилепската депонија. Но постојат и диви депонии
каде селските средини го КО каде се одлага и отпад од животинско потекло. КО се собира на
неселективен начин.
Новаци: Општина со рурален карактер во нејзин состав сите населени места се од
рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и мал број на индустриски
капацитети (со исклучок на најголемиот Рударско Енергетски Комбинат во Република
Македонија, средни претпијатија, ресторани, мотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и
државата, но тоа не е случај и со сите рурални средини. Поранешната општина Старавина и Бач
се дел од ненаселената општина Новаци. Има 8 населени места без жители, другите населени
места се со ппомалку од 100 жители.
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ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Интерес за собирање на КО има централниот дел на општина но не и во сите населени
места кои се пред изумирање. Оваа општина е со најслабо населени населени места.
Организирано собирање на комуналниот отпад во општина Новаци 85 го извршува ЈКП ПЕЛА
ХИГИЕНА од Новаци и Могила. Заедничко комунално претпријатие со општина Новаци. ЈКП
ПЕЛА ХИГИЕНА од Могила и Новаци кое има многу добри функционални елементи. Депонија
Мегленци општина Новаци е под надлежност на ЈКП Комуналец од Битола и се наога во самата
општина. (Градска Депонија). Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат
КО каде се одлага и отпад од животинско потекло. КО се собира на неселективен начин. Се
прават обиди за селектирано собирање на КО.
Општи карактеристики за градските општински центри во југозападниот плански
регион се следните:
Струга: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои се со
рурален карактер и модерен рурален карактер. Во оваа општина бројот на населени места кои
немаат жители е 5, одреден број на населени места имаат мал број на жители но тие се во
близина на останатите. Во оваа општина се наоѓаат и поранешната Општина Луково. Кон
Струга се припоени и поранешните Општини Лабуништа со населени места со голем број на
жители исто и Велешта, Делогожди. Комуналниот отпад се собира и во Општина Вевчани која е
самостоен Општински субјект. Оваа општина се протега на Охридкото Езето и во неа има голем
број на туристики капацитети распределени по одредени населби, автокампови и одморалишта.
Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на индустриски капацитети, средни
претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни
институции од високото, средното и основното образование, културни и спортски објекти. Тука
има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и многу добра
сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од
општината и државата.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, во сите населени места
туристичките објекти и слично. Во оваа општина постојат и центри кои претходно
фунционирале и управувале со КО како стари општини. Денес се во состав на ЈКП од Струга.
Организираното УКО во општина Струга 86 го извршува ЈП Комунално од Струга. Во летниот
период собирањето на КО е со зголемен интензитет заради големиот број на туристи. Депонија
со која располага општина Струга е под надлежност на ЈП Комунално од Струга (Градска
Депонија). Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира и
од општина Вевчани. КО се собира на неселективен начин.
Охрид: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои се со
рурален карактер и модерен рурален карактер. Во оваа општина бројна населени места кои
немаат жители нема, одреден број на населени места имаат мал број на жители но тие се во
близина на останатите. Во оваа општина се наоѓаат и Општина Косел. Тука има викенд и летни
населби за туризам.Тука се наоѓаат и главните хотелско туристички комлекси. Во летниот
период Постои сосема поинаков режим на функционалност. Охрид е бисерот на Република
Македонија и центар на овај регион, ако бројот на жители е поголем во Струга. Оваа општина
се протега на Охридкото Езето и во неа има голем број на туристики капацитети распределени
по одредени населби, автокампови и одморалишта. Во оваа општина освен домаќинствата има и
голем број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали
бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното и основното
образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои и многу добра сообраќајна инфраструктура која постојано се
надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата.
Интерес за собирање на КО има во градската средина, во сите населени места
туристичките објекти и слично. Организираното УКО во општина Охрид 87 го извршува ЈП
Охридски Комуналец 88 од Охрид. Депонија со која располага општина Охрид е под надлежност
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на Охридски Комуналец од Охрид се наоќа заедно со Ресенската на Буково. Но постојат и диви
депонии каде селските средини го одлагаат КО. Тука се применуваат и најголемите санкции. КО
се собира на неселективен начин. Се прават обиди за селекција на КО сериозни обиди.
Кичево: (Општина кон која се имаат припоено дополнително уште 4 оптини Зајас,
Осломеј, Другово и Вранештица- подолу објаснети. Денес сите претпријатија кои егзистирале се
дел од Општина Кичево). Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места
кои се со рурален карактер и модерен рурален карактер. Во оваа општина број на населени
места кои немаат жители нема, одреден број на населени места имаат мал број на жители се дел
од поранешните општини Другово и Вранештица. Но затоа пак на сметка на останбатите две
општини Зајас и Осломеј тоа не е случај и бројот на населени места е многу голем и населените
места се наожаат во близина до 2000 жители по населено место. Во оваа општина освен
домаќинствата има и голем број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани,
хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното
и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи,
домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата. Тоа не е случај
и со руралните средини и ридско планинските места.
Со ваквата претстава на општина Кичево јасно може да се констатира дека интерес за
собирање на КО има во цела општина Кичево. После 2013 оваа општина е со најголем број на
жители, но и во нејзина функција се сите функционални претпријатија кои се занимаваа со
УКО. Организираното УКО во општина Кичево 89 го извршува ЈП Комуналец од Кичево.
Депонија со која располага општина Кичево е под надлежност на (Градска Депонија која се
наоѓа покрај речното корито на реката Треска). Дополнително во припоените општини овај
случај не е никако третиран. Слабо ниво и постојат голем број на диви депонии каде селските
средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин.
Дебар: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени места кои се со
рурален карактер. Во оваа општина број на населени места кои немаат жители е три, одреден
број на населени места имаат мал број на жителии се наожѓаат на самата граица со Албанија и
се со планински карактер. Најглолем центар е градската средина. Во оваа општина освен
домаќинствата има и добар број на индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани,
хотели како и мали бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното
и основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи,
домови, аптеки и слично. Во општината постои и просечна сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата. Тоа не е случај
и со руралните средини и ридско планинските места.
Со ваквата претстава на општина Дебар јасно може да се констатира дека интерес за
собирање на КО нема во цела општина Дебар, но тука не треба да се застане. Интересот освен во
градските средини е и во поголемите населени места Горно и Долно Косовраст, Могорче и
Џепчиште како центри за собирање на КО. Другите населени места егзистираат кон овие
центри. Организираното УКО во Општина Дебар 90 го извршува ЈП од Дебар. Депонија со која
располага општина Дебар е под надлежност на (Градска Депонија). Но постојат и диви депонии
каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин.
Македонски Брод: Општина со градски карактер, во нејзин состав има и населени
места кои се со рурален карактер. Во оваа општина број на населени места кои немаат жители
нема, но останатите се со мал број на жители и на големо растојание. Најглолем центар е
градската средина. Во оваа општина освен домаќинствата има и мал број на индустриски
капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од средното и основното образование, културни и спортски објекти. Тука
има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и лоша сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и
државата. Тоа не е случај и со руралните средини и ридско планинските места каде доплнително
лоша е постојната инфраструктура.
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Со ваквата претстава на општина Македонски Брод јасно може да се констатира дека
интерес за собирање на комуналниот отпад има Македонски Брод и Центарот на поранешната
општина Самоков како и во неколку села од 100 до 200 жители, додека останатите се до 50 и
помалку од 10 жители по населено место. сите населени места се на планини и далечно
растојание. Организираното УКО во Општина Македонски Брод 91 го извршува ЈП од
Македонски Брод кое е слабо организирано претпријатие (заеднички сајт со општината).
Депонија со која располага општина Македонски Брод е под надлежност на општината. Но
постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО во скоро недопрена природа.
КО се собира на неселективен начин.
Општи карактеристики за руралните општински центри во југозападниот плански
регион се следните:
Зајас: Општина со модерен рурален карактер но во нејзин состав има и населени места
кои се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на
индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од средното и основното образование, културни и
спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината
постои и просечна сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини. Оваа општина е
најголема рурална средина во овај плански регион која сега е припоена кон општина Кичево и
има центри кои се дури и поголеми од одредени градови, такви места се Бачишта, Грешница,
колари и поранешниот центар Зајас.
Интерес за собирање на КО има во цела општина затоа што и другите населени места
се блиску до овие центар. Организираното УКО во општина Зајас 92 го извршува ЈП од Зајас.
Сега под надлежност на општина Кичево. Се користи истата депонија која е во лоша состојба.
Осломеј: Општина со модерен рурален карактер но во нејзин состав има и населени
места кои се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на
индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од средното и основното образование, културни и
спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината
постои и просечна сообраќакна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини. Оваа општина е
голема рурална средина во овај плански регион која сега е припоена кон општина Кичево и има
центри кои се дури и поголеми од одредени градови, такви места се Србица 1862, Стрелци,
Туин и Црвивци
Интерес за собирање на КО има во цела општина затоа што и другите населени места се
блиску до овие центар. Организираното УКО во општина Осломеј 93 го извршува ЈП од Осломеј.
Сега под надлежност на општина Кичево. Се користи истата депонија која е во лоша состојба.
Центар Жупа: Општина со рурален карактер но во нејзин состав сите населени места
се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и мал број на индустриски
капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и просечна сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и
државата, но тоа не е случај и со руралните средини. Оваа општина е повеќе насочена кон Дебар
и сите работи се извршуваат во таква координација.
Со ваквата претстава на општина Центар Жупа јасно може да се констатира дека
интерес за собирање на КО има Со ваквата претстава на Беланци, Братица, Голем Папрадник,
Житинени, Мал Папрадник, Новак и Центар Жупа. како и во неколку села од 100 до 200 жители,
додека останатите се до 50 и помалку од 10 жители по населено место. сите населени места се
на блиско растојание. Шест населени места се без жители. Организираното УКО во општина
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Центар Жупа 94 го извршува ЈП од Центар Жупа, во соработка со Општина Дебар. Ја користи
истата депонија со Дебар.
Дебарца: Општина со рурален карактер но во нејзин состав сите населени места се од
рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и мал број на индустриски
капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и просечна сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и
државата, но тоа не е случај и со руралните средини.
Интерес за собирање на КО има во цела општина затоа што и другите населени места
се блиску до овие центар, тука има и населби од излетнички карактер. Организираното УКО во
општина Дебарца 95 го извршува ЈП од Дебарца. (заеднички сајт со општинскиот). Депонија со
која располага општина Дебарца е под надлежност на (Градска Депонија). Оваа депонија
прифаќа и дел од КО на општина Охрид, посебно во летниот период. Но постојат и диви
депонии каде селските средини го одлагаат КО. КО се собира на неселективен начин.
Пласница: Општина со рурален карактер но во нејзин состав има 4 населени места кои
се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и мал број на индустриски
капацитети, средни претпијатија, ресторани, мотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и просечна сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и
државата, но тоа не е случај и со руралните средини.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Пласница 96 го извршува ЈП од Пласница. Пласница ги извршува работите од областа на
изнесувањето, транспортирањето и депонирањето на комуналниот цврст и технолошки отпад во
општина Пласница како и одржувањето на јавната чистота во општина Пласница. Собирањето
на КО и технолошки отпад ке се врши во специјални садови и возен парк за оваа намена.
Депонија со која располага општина Пласница е под надлежност на (Градска Депонија). Но
постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО. Оваа општина гравитира кон
Македонски Брод. КО се собира на неселективен начин
Вевчани: Мала општина која има само едно населено место, таа е од модерен рурален
карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и многу мал број на индустриски мали
капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовна институција од основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствена установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и добра сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и
државата.
Интерес за собирање на КО има а неговото УКО го прави Јавното претпријатије за
комунални дејности и облагородување на природните ресурси ЈП ЕРЕМИЈА - Вевчани 97е
основано 1996 година и до денес успешно работи обезбедувајќи квалитетни услуги за граѓаните
на територијата на општина Вевчани. Целта на постоење на претпријатијето е да обезбеди
поквалитетно и континуирано водоснабдување, навремено собирање и транспорт на ѓубрето и
заштита на животната средина. Уште од самото основање ЈП ЕРЕМЈА – Вевчани. Депонискиот
простор е ист со Струшкото претпријатие наведено во општина Струга.
Другово: Општина со модерен рурален карактер но во нејзин состав има и населени
места кои се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и мал број на
индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од основното образование, културни и спортски
објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и
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просечна сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните
од општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини. Оваа општина е мала
рурална средина во овај регион која сега е припоена кон Општина Кичево и со мал број на
населени места кои поминуваат 300 жители
Интерес за собирање на КО има во цела општина затоа што и другите населени места се
блиску до овие центар, но и блиску до градската средина Кичево. Организирано УКО во
општина го извршува Другово 98 го извршува ЈП од Другово. Сега под надлежност на Општина
Кичево. Се користи истата депонија која е во лоша состојба.
Вранештица: Најмалата општина во Република Македонија до припојувањето со
Кичево. Општина со рурален карактер но во нејзин состав има и населени места кои се од
рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и многу мал број на индустриски
капацитети, средни претпијатија, ресторани, мотели како и мали бизниси. Во општината има и
образовни институции од основното образование, културни и спортски објекти. Тука има и
здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и просечна сообраќајна
инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и
државата, но тоа не е случај и со руралните средини. Оваа општина е многу мала рурална
средина во овај регион која сега е припоена кон Општина Кичево и има центрите се со многу
мал број на жители.
Интерес за собирање на КО нема во цела општина но сега со припојувањето кон Кичево
тоа е обврска на општина Кичево. Организираното УКО во општина Вранештица 99 го извршува
ЈП од Вранештица. Сега под надлежност на општина Кичево. Се користи истата депонија која е
во лоша состојба.
Општи карактеристики за градските општински центри во полошкиот плански
регион се следните:
Тетово: Општина со градски карактер но во нејзин состав има и населени места кои се
од модерен рурален карактер и рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и
голем број на индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали
бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното и основното
образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои и добра кон многу добра сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата. Оваа општина е
една од најгусто населените во Република Македонија и претставува центар на овај полошки
регион. Тетово после Куманово е една од најголемите во РМ.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Исто така во општина Тетово и
бројот на населени места без жители е занемарлив, а бројот на населени места со околу 1000
жители исто така не е за занемарување. Организираното УКО во општина Тетово го извршува
опшштината. (заеднички сајт со општинскиот). Депонија Русино со која располага општина
Тетово 100 е под надлежност општина Гостивар воедно таа е и како регионална депонија за цел
полошки плански регион. Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО во
огромен број во цел полошки плански регион. КО се собира на неселективен начин што е горлив
проблем за цел полошки плански регион. КО се одлага на депонија Русино која не исполнува
одредени стандарди и е сериозен предизвикувач на болести.
Гостивар: Општина со градски карактер но во нејзин состав има и населени места кои
се од модерен рурален карактер и рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има
и голем број на индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали
бизниси. Во општината има и образовни институции од високото, средното и основното
образование, културни и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и
слично. Во општината постои и добра кон многу добра сообраќајна инфраструктура која
постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од општината и државата. Оваа општина е
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една од најгусто населените во Република Македонија и претставува втор голем центар на овај
полошки регион.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Исто така во општина Гостивар и
бројот на населени места без жители е занемарлив, а бројот на населени места со околу 1000
жители исто така не е за занемарување. Организираното УКО во општина Гостивар 101 го
извршува опшштината. (заеднички сајт со општинскиот). Депонија Русино со која располага
општина Гостивар е под надлежност општина Гостивар воедно таа е и како регионална депонија
за цел полошки плански регион. Но постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат
комуналниот отпад во огромен број во цел полошки плански регион. КО се собира на
неселективен начин что е горлив проблем за цел полошки плански регион. КО се одлага на
депонија Русино која не исполнува одредени стандарди и е сериозен предизвикувач на болести.
Општи карактеристики за руралните општински центри во полошкиот плански
регион се следните.
Боговиње: Општина со модерен рурален карактер но во нејзин состав има и населени
места кои се од модерен рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и
индустриски капацитети, средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од средното и основното образование, културни и
спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината
постои и просечна сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината и државата, но тоа не е случај и во сите средини. Оваа општина е
најголема рурална средина во овај регион и има центри кои се дури и поголеми од одредени
градови, такви места се Боговиње 6328 - колку цела една опшштина во друг регион, исто и
Општините ), Долно Палчиште 3345 и Камењане 4834.
Интерес за собирање на КО има во цела општина затоа што и другите населени места се
блиску до овие центри. Организирано УКО во општина Боговиње 102 го извршува општинско
претпријатие (заеднички сајт со општинскиот). Постојат и диви депонии каде селските средини
го одлагаат КО во огромен број во цел полошки плански регион. КО се собира на неселективен
начин што е горлив проблем за цел полошки плански регион. КО се одлага на депонија Русино
која не исполнува одредени стандарди и е сериозен предизвикувач на болести.
Врапчиште Општина со модерен рурален карактер но во нејзин состав има и населени
места кои се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на
индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од средното и основното образование, културни и
спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината
постои и добра сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини. Оваа општина е
голема рурална средина во овај регион и има центри кои се дури и поголеми од одредени
градови, такви места се Добри Дол 5223 - колку цела една опшштина во друг регион, исто и
општините, Градец Гостиварско (4555) и Неготино (Полошко) 3673.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО собирање на
комуналниот отпад во општина Врапчиште 103 го извршува општинско претпријатие (заеднички
сајт со општинскиот). Постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО во
огромен број во цел полошки плански регион. КО се собира на неселективен начин што е горлив
проблем за цел полошки плански регион. КО се одлага на депонија Русино која не исполнува
одредени стандарди и е сериозен предизвикувач на болести.
Желино: Општина со рурален карактер, во нејзин состав има и населени места кои се
со рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има индустриски капацитети,
средни претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси распределени по сите населени
места. Во општината има и образовни институции од образовен карактер, културни и спортски
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објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои добра
рурална сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните
од општината и државата. Оваа општина е голема рурална средина во овај регион и има центри
кои се дури и поголеми од одредени градови, такви места се Желино 4110 - колку цела една
опшштина во друг регион, исто и општините Палатица 2516, Стримница 2422 и Требош 2388.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Желино 104 го извршува ЈКП Желино. (заеднички сајт со општинскиот). Постојат и диви депонии
каде селските средини го одлагаат КО во огромен број во цел полошки плански регион. КО се
собира на неселективен начин што е горлив проблем за цел полошки плански регион. КО се
одлага на депонија Русино која не исполнува одредени стандарди и е сериозен предизвикувач на
болести.
Теарце: Општина со рурален карактер, во нејзин состав има и населени места кои се со
рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има индустриски капацитети, средни
претпријатија, ресторани, хотели како и мали бизниси распределени по сите населени места. Во
општината има и образовни институции од образовен карактер, културни и спортски објекти.
Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои добра рурална
сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните од
општината и државата. Оваа општина е голема рурална средина во овај регион и има центри кои
се дури и поголеми од одредени градови, такви места се Слатино Тетовско 4112 и Теарце
Тетовско 3974 - колку цела една опшштина во друг регион, исто и Пршовце 2516.
Интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општина
Теарце 105 го извршува ЈКП Теарце 106. Постојат и диви депонии каде селските средини го
одлагаат КО во огромен број во цел полошки плански регион.
КО се собира на неселективен начин што е горлив проблем за цел полошки плански
регион. КО се одлага на депонија Русино која не исполнува одредени стандарди и е сериозен
предизвикувач на болести.
Брвеница: Општина со рурален карактер во нејзин состав сите населени места се од
рурален карактер, некои од модерен рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата
има и добар број на индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, мотели како и
мали бизниси. Во општината има и образовни институции од основното образование, културни
и спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината
постои и добра сообраќакна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на
граѓаните од општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини. Оваа општина е
голема рурална средина во овај регион и има центри кои се дури и поголеми од одредени
градови, такви места се Челопек 5187- колку цела една опшштина во друг регион, исто и
Брвеница 2918.
Интерес за собирање на КО има во цела општина затоа што и другите населени места се
блиску до овие центри. Организираното УКО во општина Брвеница 107 го извршува ЈКП
Брвеница. Постојат и диви депонии каде селските средини го одлагаат КО во огромен број во
цел полошки плански регион. КО се собира на неселективен начин што е горлив проблем за цел
полошки плански регион. КО се одлага на депонија Русино која не исполнува одредени
стандарди и е сериозен предизвикувач на болести.
Јегуновце: Општина со модерен рурален карактер но во нејзин состав има и населени
места кои се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и голем број на
индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од средното и основното образование, културни и
спортски објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Оваа општина е
голема рурална средина во овај регион и сите центри се околу 1000 жители.
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Интерес за собирање на КО има во цела која има и големи индустриски капацитети.
Организираното УКО во општина Јегуновце 108 го извршува ЈП од Јегуновце. Постојат и диви
депонии каде селските средини го одлагаат КО во огромен број во цел полошки плански регион.
КО се собира на неселективен начин што е горлив проблем за цел полошки плански регион. КО
се одлага на депонија Русино која не исполнува одредени стандарди и е сериозен предизвикувач
на болести.
Маврово и Ростуша: Општина со рурален карактер но во нејзин состав сите населени
места се од рурален карактер. Во оваа општина освен домаќинствата има и мал број на
индустриски капацитети, средни претпијатија, ресторани, хотели како и мали бизниси. Во
општината има и образовни институции од основното образование, културни и спортски
објекти. Тука има и здравствени установи, домови, аптеки и слично. Во општината постои и
просечна сообраќајна инфраструктура која постојано се надоградува кон потребите на граѓаните
од општината и државата, но тоа не е случај и со руралните средини. Оваа општина е повеќе
насочена кон Дебар и сите работи се извршуваат во таква координација. Тука се наоѓа
националниот парк Маврово кој е 75% од територијата на општината (тука владеат поинакви
правила за управувањето со комуналниот отпад)
Со ваквата претстава на општина Маврово и Ростуша јасно може да се констатира дека
интерес за собирање на КО има во цела општина. Организираното УКО во општината го прават
двете поранешни општини Маврово и Ростуша 109, во соработка со општина Дебар, сега и во
соработка со општините Тетово и Гостивар. Ја користи истата депонија со Дебар.

***Констатација: Република Македонија е поделена на осум плански
региони, Составена е од 80 Општини, градот Скопје како состав од 10 Општини.
Во РМ има вкупно 1767 маселени места.Функционалноста на УКО е приаз за секоја
општина посебно. Ова може да доведе до поквалитетен поглед на целокупната
состојба на УКО.
НАПОМЕНА: ПОДАТОЦИТЕ ЗА СЕКОЈ ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР СЕ ДЕЛ
ОД ЛМУКО КАКО СОСТАВЕН ДЕЛ КОЈ СЕ СОСТОИ ВО СЕКОЕ ТОЛКУВАЊЕ
КАКО СЕГМЕНТАРЕН ЕЛЕМЕНТ КОЈ ТРЕБА ДА ОВОЗМОЖИ ОДРЖЛИВА
ИМЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЛСУКО.
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ОПШТ ДЕЛ ЗА МОДЕЛОТ:
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД
ИЛИ (ЛМУКО) е модел (програма) која е наменета за обработка на податоци за
ефектно и ефикасно пред се одржливо управување со комунален отпад.
ЛМУКО како апликација е наменет за обработка на податоци за
управување со комунален отпад (УКО) при што би се имлементирал посакуван
модел во пракса.
Изгледот на првиот прозорец од ЛМУКО (Воведениот програмски
прозорец е даден во глава пет. Овај прозорец дава податоци за изработувачот
на моделот, името на моделот конкретно ЛМУКО, верзијата и податок кој
укажува дека ЛМУКО подлежи на заштита на авторски права. После
автоматското вклучување на воведниот прозорец од ЛМУКО се стартуваат
наредните прозорци од програмата кои се дадени во овај прилог.
Изгледот на последниот прозорец од ЛМУКО (Краен програмски
прозорец е даден во глава пет. Овај прозорец дава податоци за програмата и за
нејзината намена конкретно ЛМУКО е за обработка на податоци на
логистичкиот модел за управување со комунален отпад.
Овие два прозорци даваат една јасна слика на се што сака да се постигне
со примената на ЛМУКО. Во понатамошниот текст на овај прилог се дадени и
другите сликовити прикази, објаснувања и конкретни толкувања.
НАПОМЕНА: ЦЕЛОКУПНИОТ ИЗГЛЕД НА ЛМУКО Е ДЕЛ ОД
ПРОЗОРЕЦОТ ПОМОШ КОНКРЕТНО ПОМОШ ЗА КОРИСНИЦИ. Во овај
прозорец постојат три прозорци и тоа:
• ПРОЗОРЕЦ ЗА УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ – Составен од:
• Вовед,
• Операции со држави, региони и општини,
• Пресметка на логистичка оценка,
• Пресметка на логистичко влијание,
• Анализа на сценарија и алтернативи,
• Реални пресметки,
• Преглед на фиксните табели,
• Прегледи, и
• Извештаи.
• ПРОЗОРЕЦ ЗА ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОИМИ – Составен од:
• Формула за пресметка на логистичка оценка на влијание,
• Формула за пресметка на на влијание на логистички аспекти,
• Формула за пресметка на на влијание на логистички концепти,
• Формула за пресметка на на влијание на логистички задачи нивоа
и функции,
• Формула за пресметка на на влијание на логистички пристапи,
• Формула за пресметка на логистичко влијание,
• Поими логистичко влијание,
• Логистичко влијание - рангирање,
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•

• Дефинирање на логистички влијанија,
• Дефинирање на логистички сценарија, и
• Премини во подобрени сценарија. И,
ПРОЗОРЕЦ ЗА ИСТОРИЈА И ПОТРЕБИ НА МОДЕЛОТ– Составен
од:
• Упатство за користење на ЛМУКО,
• Прилози потребни за реализација на ЛМУКО,
• Осврт на плански региони во РМ,
• Интензитет и исполнетост на плански региони во РМ,
• Потреба и неопходност од логистички приод,
• Податоци за решенија од ЛМУКО,
• Образец за прибирање на потребни податоци од ЛМУКО, и
• Листа на формулации применети во ЛМУКО,
• Сликовит приказ на ЛМУКО,
• Дел од техничка документација за ЛМУКО, и
• Комплетна докторска дисертација (Логистички модел за
стратешко управување со комунланиот отпад на ниво на региони во
Република Македонија)

СИТЕ ОВИЕ СЛИКОВИТИ ПРИКАЗИ, ПОИМИ, ФОРМУЛАЦИИ,
ТОЛКУВАЊА СЕ СОСТАВЕН ДЕЛ ОД ОВАЈ ПРОЗОРЕЦ И
ЛИНКОВСКИ СЕ ПОВРЗАНИ ПРЕКУ ВЕРОДОСТОЈНИ ПОДАТОЦИ
ПРЕТСТАВЕНИ КАКО PDF ВЕРЗИЈА.
Овие конкретни прозорци како дел од ЛМУКО се претставени во
подолниот тек на овај прилог преку сликовит изглед.
1.

ФАЗЕН ПРИСТАП НА ОБЈАСНУВАЊЕ НА МОДЕЛОТ ЛМУКО

Фази од кои е составен ЛМУКО се три. Овие фази се дополнително
објаснети.
ЛМУКО има влезни и излезни елементи.
Влезни елементи на ЛМУКО се параметрите и показателите.
Параметрите се изразени како логистичка оценка. Логистичката
оценка е збир на логистички аспекти (изразено преку технолошки, технички.
Сообраќајно транспортни, економски и еколошки), логистички концепти
(изразено преку просторен, временски и функционален), логистички задачи,
функции и нивоа (изразени преку опреативно ниво (со селекција, собирање,
транспорт и депонирање на комунланиот отпад), диференцирачко ниво (со
мрежи, системи и стратегии за управување со комуналниот отпад), и
диспозитивно ниво (со менаџмент, згрижување и системско водење на
комуналниот отпад)), и логистички пристапи (изразени преку концентрација,
специјализација, децентрализација, коперација и интеграција). Параметрите се
однесуваат за една општина. Параметрите потоа за разгледување може да се
собираат регионално и државно.
Показателите се изразени како логистичко влијание. Логистичкото
влијание е збир на бројот на населените места во една општина, бројот на
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население во една општина, количината на создаден комунален отпад во една
општина, површината на која се протега општината, густината на населеност на
општината, бројот на домаќинства во општината и бројот на станови во
општината. Показателите се однесуваат за една општина. Показателите потоа за
разгледување може да се собираат регионално и државно.
Излезни елементи на ЛМУКО се шест уникатни сценарија. И тоа
сценарио со многу мало влијание, со мало влијание, со средно влијание со
средно големо влијание, со големо влијание и со многу големо влијание за состојба која
ја има секоја општина при нејзиното управување со комуналниот отпад.

1.1.ФАЗИ ОД КОИ Е СОСТАВЕН МОДЕЛОТ ЛМУКО
Во подолниот текст објаснети се главните формулации од кој се состои
ЛМУКО. Тоа се:
ФАЗА 1: ВЛЕЗНИ ПАРАМЕТРИ
Прозорец кој е дел од глава пет дава јасна претстава на пресметаната
состојба за логистичката оценка на секоја општина посебно претставена преку
коефициентите на влијание (скала која е објаснета во подолниот тек на овај
прилог) за наведените логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа
како и пристапи.
ФАЗА 2: ВЛЕЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ, И
Прозорецот кој е дел од глава пет дава јасна претстава на пресметаната
состојба за логистичкото влијание на секоја општина посебно претставена
преку коефициентите на влијание кои се во корелација со реалните статистички
покзатели на секоја општина за населените места (број), населението (број),
комуналниот отпад (создадена количина (килограми), површината (протегањето
на општината во регионот (километри квадратни), густината (населеноста на
наведената површина (број на население на километри квадратни),
домаќинствата (број) и станови (број).
ФАЗА 3: ИЗЛЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
На крај прозорецетот кој исто така е дел од глава пет дава јасна претстава
на пресметаните излезните логистички елементи за секоја општина посебно
претставена преку уникатни шест сценарија. Сценаријата имаат шест влијанија
од многу мало (како најлошо), мало (како лошо), средно (функционално но со
многу елементи за подобрување), средно големо (функционално со моожност за
подобро), големо (функционално) и многу големо (кое нуди највисоки
стандарди за УКО). На овај прозорец се надоврзуваат и по пет уникатни
алтернативи кои прават дообјаснување и конкретизирање на веќе
прецизираното сценарио. Алтернативите се во корелација со десет конкретни
показатели наведени во докторска дисертација: 1. населени места, 2. бројот на
население и количините на создаден комунален отпад, 3. површината и
густината, 4. домаќинствата и становите, 5. транспортните мрежи, 6.
инфраструктурата и претпријатијата, 7. животните услови, 8. стратегијата за
УКО, 9. оправданоста за УКО, и 10. секоја општина како посебен уникатен
случај за УКО (како можни опции значајни за сообраќајно транспортно
комунално логистичко решение за УКО.
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НЕЗАВИСНО ОД ТРИТЕ ФАЗИ, ЛМУКО нуди можност за реална
пресметка на ПОСАКУВАНА СОСТОЈБА со посакувани коефициенти на
влијание на се што е претходно елеборирано само со прецизирани влијанија и
реални конкретни ПОСАКУВАНИ бројки. Овај прозорец нуди можност за
ИДНИ АНАЛИЗИ и јасно одредување на економските моменти од некое идно
вложување во системот на УКО и дали тоа е оправдано или не. Изгледот на овај
прозорец е даден во глава пет. Со тоа стартот за посакувана состојба
завршува и започнува методолошкиот научен пристап во оформувањето на
потполно новиот ЛМУКО.
1.2. ОБЈАНУВАЊА НА ФАЗИТЕ ОД ЛМУКО
Објаснувањата на фазите од ЛМУКО се дел од научниот пристап кој е
составен дел од докторската дисертација.
Конкретно за ФАЗА 1 (еден), Влезни ПАРАМЕТРИ на новиот ЛМУКО
се дадени во научниот пристап и резиме за ГЛАВА ТРИ од докторската
дисертација:
Конкретно за ФАЗА 2 (два), Влезни ПОКАЗАТЕЛИ на новиот ЛМУКО
се дадени во научниот пристап и резиме за ГЛАВА ЧЕТИРИ од докторската
дисертација:
И на крај за ФАЗА 3 (три), Излезни логистички ЕЛЕМЕНТИ на новиот
ЛМУКО се дадени во научниот пристап и резиме за ГЛАВА ШЕСТ од
докторската дисертација:
Вака објаснети фазите на ЛМУКО во логистичкиот модел се
претставени со уникатни толкувања кои се дадени преку сликовита претстава и
се објаснети во подолниот тек на овај прилог.
НАПОМЕНА: Тие толкувања и моменти за подобра одлука на ЛМУКО
се дадени како посебни целини зависно подреденоста тука и потребата за јасен
и функционален изглед за имлементација на ЛМУКО како програмска
апликација (модел).
ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОИМИ ОД КОИ СЕ СОСТОИ ЛМУКО

2.
•
•
•

Како дефинирани поими од кои се состои ЛМУКО се следните:
Дефинирани поими за логистичка оценка (која ги дефинира влезните
параметри од ЛМУКО)
Дефинирани поими за логистичко влијание (која ги дефинира влезните
показатели од ЛМУКО), и
Дефинирани поими за логистички сценарија (која ги дефинира излезните
елементи од ЛМУКО)
2.1. ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОИМИ ЗА ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА

Поими со кои се дефинира логистичката оценка (која ги дефинира
влезните параметри од ЛМУКО) се следни, и се дефинирани во наредните
сликовити прикази кои се дел од овај прилог. Тие сликовити прикази се следни:
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Дефинирање на ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА и неговиот сликовит изглед
како дел од ЛМУКО е даден на слика број 1.
Изглед на прозорец за ЛОГИСТИЧКИ ОЦЕНКА од ЛМУКО

Слика број 1. Изглед на програмски прозорец за ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

ЛОГИСТИЧКАТА ОЦЕНКА е составена од АСПЕКТИ претставени
преку сликовитиот изглед, каде се одредуваат технолошките, техничките,
сообраќајно транспортните, економските и еколошките аспекти на УКО
претставен на слика број 2.
Изглед на прозорец за ЛОГИСТИЧКИ АСПЕКТИ од ЛМУКО

Слика број 2. Изглед на програмски прозорец за ЛОГИСТИЧКИ АСПЕКТИ
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација
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ЛОГИСТИЧКАТА ОЦЕНКА е составена од КОНЦЕПТИ претставени
преку сликовитиот изглед, каде се одредуваат просторниот, временскиот и
функционалниот концепт на УКО претставен на слика број 3.
Изглед на прозорец за ЛОГИСТИЧКИ КОНЦЕПТИ од ЛМУКО

Слика број 3. Изглед на програмски прозорец за ЛОГИСТИЧКИ КОНЦЕПТИ
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

ЛОГИСТИЧКАТА ОЦЕНКА е составена од ЗАДАЧИ ФУНКЦИИ И
НИВОА претставени преку сликовитиот изглед, каде се одредуваат
оперативните, диференцирачките и диспозитивните, задачи, функции и нивоа на
УКО претставен на слика број 4.
Изглед на прозорец за ЛОГИСТИЧКИ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И НИВОА од ЛМУКО

Слика број 4. Изглед на програмски прозорец за ЛОГИСТИЧКИ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ
И НИВОА

Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација
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На крај ЛОГИСТИЧКАТА ОЦЕНКА е составена и од ПРИСТАПИ
претставени преку сликовитиот изглед, каде се одредуваат логистичките
пристапи концентрација, специјализација, децентрализација, кооперација и
интеграција на УКО претставен на слика број 5.
Изглед на прозорец за ЛОГИСТИЧКИ ПРИСТАПИ од ЛМУКО

Слика број 5. Изглед на програмски прозорец за ЛОГИСТИЧКИ ПРИСТАПИ
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

Со ова дефинирање на овие поими во овај прилог се дефинираат сите
влезни параметри кои се дел од ЛМУКО. Овие параметри даваат можност за
реална состојба на управувањето со комуналниот отпад на секоја општина за
функционалност на ЛМУКО.
2.2. ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОИМИ ЗА ЛОГИСТИЧКО ВЛИЈАНИЕ
Поими со кои се дефинира логистичкото влијание (која ги дефинира
влезните показатели од ЛМУКО) се следни, и се дефинирани во наредните
сликовити прикази кои се дел од овај прилог. Тие сликовити прикази се следни:
Дефинирање на ЛОГИСТИЧКА ВЛИЈАНИЕ и неговиот сликовит изглед
како дел од ЛМУКО е даден на слика број 6 .
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ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Изглед на прозорец за ЛОГИСТИЧКИ ВЛИЈАНИЕ од ЛМУКО

Слика број 6. Изглед на програмски прозорец за ЛОГИСТИЧКО ВЛИЈАНИЕ
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

ЛОГИСТИЧКОТО ВЛИЈАНИЕ е составена од НАСЕЛЕНИ МЕСТА
претставени преку соодветен сликовит изглед за УКО претставен на слика број
7.
Изглед на прозорец за НАСЕЛЕНИ МЕСТА од ЛМУКО

Слика број 7. Изглед на програмски прозорец за НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

ЛОГИСТИЧКОТО ВЛИЈАНИЕ е составена од НАСЕЛЕНИЕ
претставени преку соодветен сликовит изглед за УКО преставен на слика број 8.
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Изглед на прозорец за НАСЕЛЕНИЕ од ЛМУКО

Слика број 8. Изглед на програмски прозорец за НАСЕЛЕНИЕ

Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

ЛОГИСТИЧКОТО ВЛИЈАНИЕ е составена од КОМУНАЛЕН ОТПАД
претставени преку соодветен сликовит изглед за УКО престтавен на слика број
9.
Изглед на прозорец за КОМУНАЛЕН ОТПАД од ЛМУКО

Слика број 9. Изглед на програмски прозорец за КОМУНАЛЕН ОТПАД
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

ЛОГИСТИЧКОТО ВЛИЈАНИЕ е составена од ПОВРШИНА претставени
преку соодветен сликовит изглед за УКО претставен на слика број 10.
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Слика број 10. Изглед на програмски прозорец за ПОВРШИНА

Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

ЛОГИСТИЧКОТО ВЛИЈАНИЕ е составена од ГУСТИНА претставени
преку соодветен сликовит изглед за УКО преставен на слика број 11.
Изглед на прозорец за ГУСТИНА од ЛМУКО

Слика број 11. Изглед на програмски прозорец за ГУСТИНА

Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

ЛОГИСТИЧКОТО ВЛИЈАНИЕ е составена од ДОМАЌИНСТВА
претставени преку соодветен сликовит изглед за УКО претставен на слика број
12.
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Изглед на прозорец за ДОМАЌИНСТВА од ЛМУКО

Слика број 12. Изглед на програмски прозорец за ДОМАЌИНСТВА

Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

ЛОГИСТИЧКОТО ВЛИЈАНИЕ е составена и од СТАНОВИ претставени
преку соодветен сликовит изглед за УКО на слика број 13
Изглед на прозорец за СТАНОВИ од ЛМУКО

Слика број 13. Изглед на програмски прозорец за СТАНОВИ

Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација
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Со ова дефинирање на овие поими во овај прилог се дефинираат сите
влезни показатели кои се дел од ЛМУКО. Овие показатели даваат можност за
реална примена на ЛМУКО.
2.3.

ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОИМИ ЗА ЛОГИСТИЧКИ СЦЕНАРИЈА

Поими со кои се дефинира логистичкото сценарио (која ги дефинира
излезните елементи од ЛМУКО) се следни, и се претставени преку наредните
сликовити прикази . Тие дефинирани сликовити прикази се следни, слика број
20 дава изглед на сценаријата како излезни логистички елементи со можност за
сопствена анализа, толкување, можности и подобрени сценарија кои имаат
посебно и уникатно толкување (преставени и објаснети во подолниот тек на
овај прилог), и слика број 14 каде е претставен прозорецот од сценаријата како
извештај за ПОСТОЕЧКА ИЛИ ПОСАКУВАНА СОСТОЈБА.
Изглед на прозорец за СЦЕНАРИЈА од ЛМУКО

Слика број 14. Изглед на програмски прозорец за ИЗЛЕЗНИ ЛОГИСТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација
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Слика број 15. Изглед на програмски прозорец за ИЗЛЕЗНИ ЛОГИСТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ (ПОСТОЕЧНА ИЛИ ПОСАКУВАНА СОСТОЈБА – ИЗВЕШТАЈ)
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

Со ова дефинирање на овие поими во овај прилог се дефинираат сите
излезни можности кои се понуда и кои се дел од ЛМУКО. Овие излезни
елементи даваат можност за реална примена на ЛМУКО како краен производ.
3.

ТОЛКУВАЊА НА ПОИМИ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЛМУКО

Како дефинирани поими за кои постои толкување од кои се состои
ЛМУКО се следните:
• Толкување за поими за логистичка оценка (која ги дефинира влезните
параметри од ЛМУКО)
• Толкување за поими за логистичко влијание (која ги дефинира влезните
показатели од ЛМУКО), и
• Толкување за поими за логистички сценарија (која ги дефинира
излезните елементи од ЛМУКО). Тука се дефинирани и алтернативите,
можноситите и опциите како посебни поднаслови.
3.1. ТОЛКУВАЊА НА ПОИМИ ЗА ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА
Толкувањата за логистичката оценка (која ги дефинира влезните
параметри од ЛМУКО) се однесуваат на технолошки, технички, сообраќајно
транспортни, економски и еколошки со поимот аспект (логистички), просторен,
временски и функционален со поимот концепт (логистички), задача, функција и
ниво (логистички), и концентрација, специјализација, децентрализација,
кооперација и интеграција со поимот пристап (логистички). Овие ПАРАМЕТРИ
со уникатните толкувања се поврзани со коефициент на влијание претставен во
следната табела во овај прилог табела број 1. како дел од ЛМУКО.

Изглед на ЛМУКО – Конкретни сликовити
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Табела број 1. Коефициент и влијание на ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА (ИСТО И
ЛОГИСТИЧКО ВЛИЈАНИЕ)
Коефициент и Влијание
0,1
Многу мало
0,2
Мало
0,3
Средно
0,4
Средно големо
0,5
Големо
0,6
Многу големо

Толкување
Не постои состојба......
Не постои .....
Има примена добар степен....
Има солиден степен ......
Има висок степен .....
Има висок степен .....

Сликовитиот приказ на овие табели како дел од ЛМУКО е претставен на
наредната слика број 16.
Изглед на прозорец за операции и табели за влијание на ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА

Слика број 16. Изглед на прозорец за операции и табели за влијание на логистичка
оценка
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

На сликата број 17 дадена е операцијата за табели со логистичките
оценки

Изглед на ЛМУКО – Конкретни сликовити
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Изглед на прозорец за операции и табели за ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА

Слика број 17. Изглед на прозорец за операции и табели за логистичка оценка
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

Комплетните операции од овие табели за логистичката оценка се дадени
на сликата број 18.
Изглед на прозорец за операции и табели за ЛОГИСТИЧКА ОЦЕНКА како комлетна
состојба

Слика број 18. Изглед на прозорец за операции и табели за логистичка оценка како
комлетна состојба
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација
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Толкувањата се зависни од тоа за што се однесуваат. Овие толкувања се
составен дел од ЛМУКО. За овие толкувања постои прилог кој ги дефинира 128
уникатни толкувања претставени во доплнителниот прилог 6.1. конкретно
ЛИСТА НА ФОРМУЛАЦИИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД ЛМУКО
3.2. ТОЛКУВАЊА НА ПОИМИ ЗА ЛОГИСТИЧКИ ВЛИЈАНИЈА
Толкувањата за логистичката влијание (која ги дефинира влезните
показатели од ЛМУКО) се однесуваат на населените места, населението,
комуналниот отпад, површината, густината, домаќинствата и становите. Овие
ПОКАЗАТЕЛИ со уникатните толкувања се поврзани со коефициент на
влијание претставен во претходната табела во овај прилог табела број 1. како
дел од ЛМУКО.
НАПОМЕНА: Сите 128 формулации, табели и толкувањата изработени и применети во
ЛМУКО и ЛСУКО од кандидатот на докторската дисертација. Овие формулации, табели
и толкувањата се линковски поврзани и функционираат во целост при употреба на
ЛМУКО. Исто така се и претставени како упатство за ЛМУКО во линковски поврзана
PDF верзија.

Комплетните операции од овие табели за логистичкото влијание се
дадени на сликата број 19.
Изглед на прозорец за операции и табели за ЛОГИСТИЧКО ВЛИЈАНИЕкако
комлетна состојба

Слика број 19. Изглед на прозорец за операции и табели за логистичко влијание како
комлетна состојба
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

Комплетните операции од овие табели за логистичкото влијание по
регион се дадени на сликата број 20.

Изглед на ЛМУКО – Конкретни сликовити
Прикази, објаснувања и толкувања
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Изглед на прозорец за операции и табели за ЛОГИСТИЧКО ВЛИЈАНИЕ како
комлетна состојба по регион

Слика број 20. Изглед на прозорец за операции и табели за логистичко влијание како
комлетна состојба по регион
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

3.3. ТОЛКУВАЊА НА ПОИМИ ЗА ЛОГИСТИЧКИ СЦЕНАРИЈА

Толкувањата за логистичките сценарија (која ги дефинира излезните
елементи од ЛМУКО) се следни, и се дефинирани во наредните табели дел од
овај прилог.
Толкување на многу мало влијание со поимот сценарио (логистичко), и
неговиот табеларен изглед како дел од ЛМУКО со потенцирањето на
алтернативата како можност и опција КАКО РАНГИРАНА СОСТОЈБА.
Табела број 2. Толкување на многу мало влијание како сценарио кое е дел од ЛМУКО и е во
негова примена за квалитетна ЛСУКО
СЦЕНАРИО 1: МНОГУ МАЛО ВЛИЈАНИЕ – РАНГ А
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
1:
многу мало влијание изразени како ПАРАМЕТРИ
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
2:
многу мало влијание – Еден од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ)
Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) е со мало влијание
тоа е потенцирано во моделот
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
3:
многу мало влијание – Два од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ)
Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се со мало влијание
тоа е потенцирано во моделот
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
4:
многу мало влијание – Три од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ)
Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се со мало влијание
тоа е потенцирано во моделот
Специјална
(ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
Алтернатива
многу мало влијание – Еден, два или три од наведените параметри
Изглед на ЛМУКО – Конкретни сликовити
Прикази, објаснувања и толкувања
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за сценарио
1

((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се
со средно, средно големо, големо или многу големо влијание тоа е
потенцирано во моделот:
За оваа специјална алтернатива за сценарио 1 има посебно толкување и се
смета за нереална алтернатива, но тоа треба да се потенцира и да се
прецизира во кое сценарио е оптималноста на разгледување.

Толкување на мало влијание со поимот сценарио (логистичко), и
неговиот табеларен изглед како дел од ЛМУКО со потенцирањето на
алтернативата како можност и опција КАКО РАНГИРАНА СОСТОЈБА.
Табела број 3. Толкување на мало влијание како сценарио кое е дел од ЛМУКО и е во
негова примена за квалитетна ЛСУКО
СЦЕНАРИО 2: МАЛО ВЛИЈАНИЕ – РАНГ Б
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
1:
мало влијание
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
2:
мало влијание – Еден од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти,
Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) е со средно влијание тоа е
потенцирано во моделот
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
3:
мало влијание – Два од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти,
Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се со средно влијание тоа е
потенцирано во моделот
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
4:
мало влијание – Три од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти,
Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се со средно влијание тоа е
потенцирано во моделот
Специјална
(ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
Алтернатива
мало влијание – Еден, два или три од наведените параметри
((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи се
за сценарио
2
со многу мало, средно големо, големо или многу големо влијание тоа е
потенцирано во моделот: За оваа специјална алтернатива за сценарио 2 има
посебно толкување и се смета за нереална алтернатива, но тоа треба да се
потенцира и да се прецизира во кое сценарио е оптималноста на разгледување.

Толкување на средно влијание со поимот сценарио (логистичко), и
неговиот табеларен изглед како дел од ЛМУКО со потенцирањето на
алтернативата како можност и опција КАКО РАНГИРАНА СОСТОЈБА.
Табела број 4. Толкување на средно влијание како сценарио кое е дел од ЛМУКО и е во
негова примена за квалитетна ЛСУКО
СЦЕНАРИО 3: СРЕДНО ВЛИЈАНИЕ – РАНГ В
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
1:
средно влијание
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
2:
средно влијание – Еден од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти,
Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) е со средно големо влијание
тоа е потенцирано во моделот
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
3:
средно влијание – Два од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти,
Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се со средно големо тоа е
потенцирано во моделот
Изглед на ЛМУКО – Конкретни сликовити
Прикази, објаснувања и толкувања
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Алтернатива
4:
Специјална
Алтернатива
за сценарио
3

(ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
средно влијание – Три од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти,
Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се со средно големо влијание
тоа е потенцирано во моделот
(ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
средно влијание – Еден, два или три од наведените параметри
((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се
со многу мало, мало, големо или многу големо влијание тоа е потенцирано
во моделот: За оваа специјална алтернатива за сценарио 3 има посебно толкување
и се смета за нереална алтернатива, но тоа треба да се потенцира и да се
прецизира во кое сценарио е оптималноста на разгледување.

Толкување на средно големо влијание со поимот сценарио (логистичко),
и неговиот табеларен изглед како дел од ЛМУКО со потенцирањето на
алтернативата како можност и опција КАКО РАНГИРАНА СОСТОЈБА.
Табела број 5. Толкување на средно големо влијание како сценарио кое е дел од ЛМУКО
и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
СЦЕНАРИО 4: СРЕДНО ГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ – РАНГ Г
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
1:
средно големо влијание
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
2:
средно големо влијание – Еден од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ)
Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) е со големо
влијание тоа е потенцирано во моделот
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
3:
средно големо влијание – Два од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ)
Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се со големо тоа е
потенцирано во моделот
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
4:
средно големо влијание – Три од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ)
Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се со големо
влијание тоа е потенцирано во моделот
Специјална
(ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
Алтернатива
средно големо влијание – Еден, два или три од наведените параметри
за сценарио
((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се
4
со многу мало, мало, средно или многу големо влијание тоа е потенцирано
во моделот: За оваа специјална алтернатива за сценарио 4 има посебно толкување
и се смета за нереална алтернатива, но тоа треба да се потенцира и да се
прецизира во кое сценарио е оптималноста на разгледување.

Толкување на големо влијание со поимот сценарио (логистичко), и
неговиот табеларен изглед како дел од ЛМУКО со потенцирањето на
алтернативата како можност и опција КАКО РАНГИРАНА СОСТОЈБА.
Табела број 6. Толкување на големо влијание како сценарио кое е дел од ЛМУКО и е во
негова примена за квалитетна ЛСУКО
СЦЕНАРИО 5: ГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ – РАНГ Д
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
1:
големо влијание
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
2:
големо влијание – Еден од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти,
Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) е со многу големо влијание
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Алтернатива
3:
Алтернатива
4:
Специјална
Алтернатива
за сценарио
5

тоа е потенцирано во моделот
(ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
големо влијание – Два од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти,
Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се со многу големо влијание
тоа е потенцирано во моделот
(ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
големо влијание – Три од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти,
Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се со многу големо влијание
влијание тоа е потенцирано во моделот
(ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
големо влијание – Еден, два или три од наведените параметри
((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се
со многу мало, мало, средно или средно високо тоа е потенцирано во
моделот: За оваа специјална алтернатива за сценарио 5 има посебно толкување и
се смета за нереална алтернатива, но тоа треба да се потенцира и да се прецизира
во кое сценарио е оптималноста на разгледување.

Толкување на многу големо влијание со поимот сценарио (логистичко), и
неговиот табеларен изглед како дел од ЛМУКО со потенцирањето на
алтернативата како можност и опција КАКО РАНГИРАНА СОСТОЈБА.
Табела број 7. Толкување на многу големо влијание како сценарио кое е дел од ЛМУКО
и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
СЦЕНАРИО 6: МНОГУ ГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ – РАНГ Ѓ
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
1:
многу големо влијание
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
2:
многу големо влијание – Еден од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ)
Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) е со големо
влијание тоа е потенцирано во моделот (Иста со сценарио 5 алтернатива 4)
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
3:
многу големо влијание – Два од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ)
Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се со големо тоа е
потенцирано во моделот (Иста со сценарио 5 алтернатива 3)
Алтернатива (ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
4:
многу големо влијание – Три од наведените параметри ((ЛОГИСТИЧКИ)
Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се со големо
влијание тоа е потенцирано во моделот (Иста со сценарио 5 алтернатива 2)
Специјална
(ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи со
Алтернатива
многу големо влијание – Еден, два или три од наведените параметри
((ЛОГИСТИЧКИ) Аспекти, Концепти, Задачи, функции и нивоа, и Пристапи) се
за сценарио
6
со многу мало, мало, средно или средно големо тоа е потенцирано во
моделот: За оваа специјална алтернатива за сценарио 6 има посебно толкување и
се смета за нереална алтернатива, но тоа треба да се потенцира и да се прецизира
во кое сценарио е оптималноста на разгледување.

Толкувањата се изработени
докторската дисертација

и применети во ЛМУКО и ЛСУКО од кандидатот на

Заедно сите наведени сценарија се можност и опција за претставување на
реален излезен изглед на рангирана состојба за управувањето со комуналниот
отпад за секоја општина. Ова се крајни излезни елементи дел од ЛМУКО
додефинирани со следните поднаслови од овај прилог.
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3.3.1. ДЕФИНИРАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ НА АЛТЕРНАТИВИ ОД КОИ СЕ СОСТОИ
ЛМУКО

Дефинирани се по пет уникатни алтернативи кои прават дообјаснување
на секое конкретно сценарио од ЛМУКО. Редоследот на сценаријата е ист:
• Многу мало влијание,
• Мало влијание,
• Средно влијание,
• Средно големо влијание,
• Големо влијание, и
• Многу големо влијание
Секоја алтернатива за да се прецизира ја разгледува конкретната состојба
за секоја општина со потенцирање на населените места; бројот на населението и
количините на создаден комунален отпад; површината и густината;
домаќинствата и становите; транспортните мрежи; инфраструктурата и
претпријатијата; животните услови; стратегијата за УКО; оправданоста и
специјалноста на секоја општина како посебен случај.
Толкувањата се изработени
докторската дисертација

и применети во ЛМУКО и ЛСУКО од кандидатот на

Заедно сите наведени алтернативи како дел од сценарија се можност и
опција за претставување на реален излезен изглед на рангирана состојба за
управувањето со комуналниот отпад за секоја општина. Ова се крајни излезни
елементи дел од ЛМУКО.
3.3.2. ДЕФИНИРАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ НА МОЖНОСТИ ОД КОИ СЕ СОСТОИ
ЛМУКО

Дефинирањето и толкувањето на сите горенаведени влијанија како
можности се претставени како пет можности за премин во подобрено сценарио.
Овие можнсти се претставени како дел од ЛМУКО на табелите престставени и
објаснети во глава шест од табела 6.14 до 6.25.
Толкувањата се изработени
докторската дисертација

и применети во ЛМУКО и ЛСУКО од кандидатот на

НАПОМЕНА: ЦЕЛОКУПНИОТ ДИЗАЈН Е МОДЕЛИРАН И ПРОГРАМИРАН
ОД КАНДИДАТОТ НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Заедно сите наведени можни алтернативи како дел од сценарија се
реален излезен изглед на рангирана состојба за управувањето со комуналниот
отпад за секоја општина. Ова се крајни излезни елементи дел од ЛМУКО.
3.3.3. ДЕФИНИРАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ НА ОПЦИЈА ЗА ПРЕМИН ВО ПОВИСОКО
СЦЕНАРИО

Дефинрање и толкување за влез во сценарио 2 , сценарио 3, сценарио 4,
сценарио 5 и сценарио 6 како ПРВА опција и неговиот табеларен изглед како
дел од ЛМУКО со примена на скала на влијание (ОД 0,1 ДО 0,6), реално за
ЛОГИСТИЧКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ .
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Истото се однесува и за дефинрање и толкување за влез во сценарио 3,
сценарио 4, сценарио 5 и сценарио 6 како ВТОРА опција и неговиот табеларен
изглед како дел од ЛМУКО со примена на истата скала на влијание.
За дефинрање и толкување за влез во сценарио 4, сценарио 5 и сценарио
6 како ТРЕТА опција и неговиот табеларен изглед како дел од ЛМУКО со
примена на скала на влијание.
Дефинрање и толкување за влез во сценарио 5 и сценарио 6 како
ЧЕТВРТТА опција и неговиот табеларен изглед како дел од ЛМУКО со
примена на скала на влијание.
Дефинрање и толкување за влез во сценарио 6 како ПЕТТА опција и
неговиот табеларен изглед како дел од ЛМУКО со примена на скала на
влијание.
Дефинирање и толкување за влез во сценарио 6 + како ШЕСТА опција и
неговиот табеларен изглед како дел од ЛМУКО со примена на скала на
влијание.
Заедно сите наведени опции како можни алтернативи како дел од
сценарија се реален излезен изглед на рангирана состојба за управувањето со
комуналниот отпад за секоја општина. Ова се крајни излезни елементи дел од
ЛМУКО.
4.
ОБЈАНУВАЊА
НА
ПРИМЕНЕТИ
ЕЛЕМЕНТИ
ОД
ПОВЕЌЕКРИТЕРИУМСКИ АНАЛИЗИ, ВЛИЈАНИЈА И ОДЛУКИ.
ДЕФИНИРАЊЕ НА СКАЛИЛА ЗА РАНГИРАНИ СОСТОЈБИ
Овај наслов е содржан во глава шест и таму се дадени сите табеларни
прикази кои прават помош на ЛМУКО. Воедно ќе бидат претставени сите скали
кои ги користи ЛМУКО како и ранговите кои се негов составен дел. Тоа се
однесува и за логистичката оценка и за логистичкото влијание.
Табелите и скалите се изработени и применети во ЛМУКО и ЛСУКО од кандидатот на
докторската дисертација

Сите овие дефинирани табели се во примена за ефикасен и одржлив за
имлементација модел ЛМУКО.
4.1. ИЗГЛЕД ЗА ПРЕМИН ВО ПОВИСОКО СЦЕНАРИО
Табеларниот изглед на преминот на сценарио 1 во сценарио 2 како
можност (Збир на се што може да се случи и практично и теоретски) е дел од
глава шест од табела 6.14. до 6.25., со уште една табела за реална можност исто
така дел од глава шест како табела 6.26..
Со овие табели се сака да се прикажат сите можности но и сите реални
можности за реализација. Со ова ЛМУКО добива на јасност и примена и
одржливост за секоја реална состојба кога станува збор за управување со
комуналниот отпад.
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Оваа реална изведба претставена во табела 6.26. од глава шест има
стратегиски елементи и затоа е во тесна корелација со изведбата на посакувана
стратегија наречена ЛСУКО.
НАПОМЕНА: ЗА ПРИМЕНА НА ОВАЈ ЛМУКО И ПОСАКУВАНА
ЛСУКО ПОЖЕЛНО Е ДА СЕ ИМА И ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА ПОД
НАСЛОВ: ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, КАДЕ СЕ ШТО Е ДЕЛ ОД ОВИЕ УНИКАТНИ МОДЕЛ И
СТРАТЕГИЈА Е ПОСТЕПЕНО ФАЗНО И ВО ЧЕКОРИ ОБЈАСНЕТО.
ТАМУ ПОСТОЈАТ И НИЗА НА ДЕФИНИЦИИ, АЛГОРИТМИ И
ПРИКАЗИ КОИ СЕ ПРЕТСТАВЕНИ ОД АСПЕКТ НА СООБРАЌАЈНО
ТРАНСПОРТНА КОМУНАЛНА ЛОГИСТИКА.
СПОРЕДБИТЕ И КОРИСТЕНАТА ЛИТЕРАТУРА КАКО И ДРУГИ
ИЗВОРИ СЕ ДЕЛ ОД ИСТОТО ИСТРАЖУВАЊЕ.
5. ТАБЕЛА ЗА ПОМОШ И ДЕФИНИРАЊЕ НА КЛУЧНИ ИЗРАЗИ
ДЕЛ ОД ЛМУКО – ДЕЛ ЗА РЕЗИМЕ
Клучни изрази кои како кратенки се користат во ЛМУКО се дадени во
подолната табела. Оваа табела прави појаснување на ЛМУКО и неговите
кратенки.
Кратенки во ЛМУКО:
Кратенка
КО
УКО
РМ
ЕУ
ЛМ
ЛМУКО
ЛС
ЛСУКО

Објаснување
– Комунален Отпад
– Управување со Комунален Отпад
– Република Македонија
– Европска Унија
– Логистички Модел
– Логистички Модел за Управување со Комуналниот Отпад
– Логистичка Стратегија
– Логистичка Стратегија за Управување со Комуналниот Отпад
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ДЕЛ ЗА РЕЗИМЕ:
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД
ИЛИ (ЛМУКО) е модел (програма) која е наменета за обработка на податоци за
ефектно и ефикасно пред се одржливо управување со комунален отпад.
ЛМУКО како апликација е наменет за обработка на податоци за
управување со комунален отпад при што би се имлементирал посакуван модел
во пракса.
ЛМУКО е составуван на база на управувањето со комуналниот отпад во
Република Македонија. За ЛМУКО реално важат сите законски правила и
прописи кои владеат во Република Македонија. Тука се во примена и сите
директиви кои владеат во Европската унија. Заводот за статистика на Република
Македонија е главно место од кое се собираат податоците за ЛМУКО.
Во ЛМУКО влезните параметри се од логистичка природа и тоа се:
•

•
•

•

Логистички аспекти (технологија, техника, сообраќај и транспорт,
економија и екологија)
Логистички концепти (простор, време и функција)
Логистички задачи, функции и нивоа (на оперативно ниво (селекција,
собирање, транспорт и депонирање на комунален отпад), на
диференцирачко ниво (мрежи, системи и стратегии за управување со
комунален отпад), и на диспозитивно ниво (менаџмент, згрижување и
системско водење со појавата комунален отпад)), и
Логистички пристапи (концентрација, специјализација, децентрализација,
кооперација и интеграција).

Во ЛМУКО влезните показатели се од логистичка природа но и во
законски формулации, и тоа се:
•
•
•
•
•
•
•

Број на населени места
Број на население
Количина на создаден комунален отпад
Површина на која се протега одредена општина
Густина на населеност на одредена општина,
Број на домаќинства, и
Број на станови

Напомена влезните параметри и показатели како дел од ЛМУКО се
однесуваат за Република Македонија како државотворна целина поделена на
осум лпански региони дефинирани зо закон.
Врските и релациите кои го следат управувањето со комуналниот отпад
во ЛМУКО се теемелат на правилата и принципите кои владеат при примана на
правилата од научната дисциплина транспортни мрежи. Со оваа научна
дисциплина се оформуваат посакуваните шест излезни сценарија како излезни
елементи на ЛМУКО.
Методологијата која се користи за носење на крајна подобрена одлука од
ЛМУКО е на база на повеќекритериумска анализа и влијание. Со ова постои
можност за разгледување на низа на можности и опции како посакувани
состојби на излез од ЛМУКО.
Перформансите на ЛМУКО нудат реални можности за согледување на
управувањето со комуналниот отпад во Република Македонија од сообраќајно
транспортен комунален логистички поглед. Перформансите на ЛМУКО нудат
реална ПРЕД И ПОТОА анализа како и можност за примена на SWOT анализа
како за ЛМУКО така и за идна стратегија - (ЛСУКО).
Изглед на ЛМУКО – Конкретни сликовити
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ИЗГЛЕД НА ДЕЛ ОД ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
LMUKO.AppCode Namespace

Слика број 21. Изглед на програмски прозорец за LMUKO.AppCode Namespace
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

LMUKO.DAL Namespace

Слика број 22. Изглед на програмски прозорец за LMUKO.DAL Namespace
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

LMUKO.DAL.Repositories Namespace

Слика број 23. Изглед на програмски прозорец за LMUKO.DAL.Repositories Namespace

Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација
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Слика
број
24.
Изглед
на
програмски
DataSets.DSOpstiniVlijanijaTableAdapters Namespace

прозорец

за

LMUKO.

Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

LMUKO.DataSets.DSRealniPresmetkiTableAdapters Namespace

Слика
број
25.
Изглед
на
програмски
заLMUKO.DataSets.DSRealniPresmetkiTableAdapters Namespace

прозорец

Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

LMUKO.DataSets.DSScenarijaAnaliziTableAdapters Namespace

Слика
број
26.
Изглед
на
програмски
LMUKO.DataSets.DSScenarijaAnaliziTableAdapters Namespace

прозорец

Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација
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LMUKO.Models Namespace

Слика број 28. Изглед на програмски прозорец за LMUKO.Models Namespace
Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација

LMUKO.ViewModels Namespace

Слика број 29. Изглед на програмски прозорец за LMUKO.ViewModels Namespace

Изработена и програмирана од кандидатот на докторската дисертација
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ЛИСТА НА ФОРМУЛАЦИИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД ЛМУКО

ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИЛОГ 6.1.

І
ВОВЕД
ЛО = А+К+ЗФН+П(1-5)
ЛА = ЛАтехн * коеф (техн) + ЛАтех * коеф (тех) + ЛАсоо * коеф
(сооб) + ЛАекон * коеф (екон) + ЛАекол * коеф (екол) (пресметки за
цело но и дел)
ЛК = ЛКвре * коеф (вре) + ЛКпро * коеф (про)+ ЛКфун * коеф (фун)
(пресметки за цело но и дел)
(Л)ЗФН = (Л)ЗФНопе * коеф (опе)+ (Л)ЗФНдиф * коеф (диф)+
(Л)ЗФНдис * коеф (дис) (пресметки за цело но и дел со потенцирање
на А, Б, В и Г)
ЛПр = ЛПр1 * коеф (кон) или ЛПр = ЛПр2 * коеф (спе), ЛПр = ЛПр3
* коеф (дец), ЛПр = ЛПр4 * коеф (коо) , ЛПр = ЛПр5 * коеф (инт)
(пресметки за цело но и дел но и комбинација од два или повеќе
пристапи)
ЛВ = НМ+Н+КО+П+Г+Д+С
НМ = НМ * коеф(нм)
Н = Н * коеф(нас)
КО = КО * коеф(ко)
П = П * коеф(пов)
Г = Г * коеф(гус)
Д = Д * коеф(дом)
С = С * коеф(ста)
СЦЕНАРИО 1: Многу мало влијание
СЦЕНАРИО 2: Мало влијание
СЦЕНАРИО 3: Средно влијание
СЦЕНАРИО 4: Средно големо влијание
СЦЕНАРИО 5: Големо влијание
СЦЕНАРИО 6: Многу големо влијание
ІІ УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Дефинирање на поимот оценка (логистичка/и/о)
Дефинирање на поимот аспект (логистички)
Дефинирање на логистички аспекти кои се во примена на ЛМУКО
Дефинирање на поимот концепт (логистички)
Дефинирање на логистичките концепти кои се во примена на
ЛМУКО
Дефинирање на поимите задача, функција и ниво (логистичка/и/о)
Дефинирање на поимите логистичка задача, функција и ниво на
оперативно, диференцирачко и диспозитивно ниво кои се во
примена на ЛМУКО
Дефинирање на поимот пристап (логистички)
Дефинирање на логистичките пристапи кои се во примена на
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ІІ
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ЛМУКО
Дефинирање на поимот логистичко влијание
Дефинирање на поимите кои го објаснуваат логистичкото влијание
и кои се во примена на ЛМУКО (Овие поими се стандардизирани)
Дефинирање на поимите сценарио, алтернатива и опција како
конкретни понуди од ЛМУКО за подобрена посакувана состојба
(логистичка/и/о)
Дефинирање на поимите од сценарио кои се во примена на ЛМУКО за
подобрена посакувана состојба

[ 29 ]
[ 30 ]
[ 31 ]

[ 32 ]

Дефинирање на алтернативите од сценарио кои се во примена на ЛМУКО

[ 33 ]

ІІІ СЕГАШНА КОНЦЕПЦИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Дефинирање на логистичките аспекти кои се дел од ЛМУКО
Технолошки логистички аспекти кои се дел од ЛМУКО
Технички логистички аспекти кои се дел од ЛМУКО
Сообраќајно логистичкитранспортни аспекти кои се дел од ЛМУКО
Економски логистички аспекти кои се дел од ЛМУКО
Еколошки логистички аспекти кои се дел од ЛМУКО
Дефинирање на логистичките концепти кои се дел од ЛМУКО
Просторниот логистички концепт кој е дел од ЛМУКО
Временскиот логистички концепт кој е дел од ЛМУКО
Функционалниот логистички концепт кој е дел од ЛМУКО
Логистички задачи, функции и нивоа како дел од ЛМУКО
Логистички задачи, функции и нивоа дел од ЛМУКО (објаснети
селекцијата, собирањето транспортот и депонирањето на КО како
оперативни операции
Логистички задачи, функции и нивоа дел од ЛМУКО (објаснети
мрежи, системи и стратегии на КО како диференцирачки операции
Логистички задачи, функции и нивоа дел од ЛМУКО (објаснети
менаџмент, згрижување и системско водење на КО како
диспозитивни операции
Логистички задачи, функции и нивоа дел од ЛМУКО оперативно
ниво
Логистички задачи, функции и нивоа дел од ЛМУКО
диференцирачко ниво
Логистички задачи, функции и нивоа дел од ЛМУКО диспозитивно
ниво
Дефинирање на логистичките пристапи кои се дел од ЛМУКО
Логистички пристап концентрација кој е дел од ЛМУКО
Логистички пристап специјализација кој е дел од ЛМУКО

ІІІ

за подобрена посакувана состојба
Дефинирање на опциите како конкретни понуди од ЛМУКО за [ 34 ]
подобрена посакувана состојба

6.1.

Л.Ф. -2-

ЛИСТА НА ФОРМУЛАЦИИ

[ 35 ]
[ 36 ]
[ 37 ]
[ 38 ]
[ 39 ]
[ 40 ]
[ 41 ]
[ 42 ]
[ 43 ]
[ 44 ]
[ 45 ]
[ 46 ]

[ 47 ]
[ 48 ]

[ 49 ]
[ 50 ]
[ 51 ]
[ 52 ]
[ 53 ]
[ 54 ]

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Логистички пристап децентрализација кој е дел од ЛМУКО
Логистички пристап кооперација кој е дел од ЛМУКО
Логистички пристап интеграција кој е дел од ЛМУКО
ІV
ДЕФИНИРАЊЕ НА ГЕОГРАФСКИ РЕГИОНИ
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ЗА
УПРАВУВАЊЕ
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД

[ 55 ]
[ 56 ]
[ 57 ]
ВО
СО

ІV

Дефинирање на логистички влијанија кои се дел од ЛМУКО

[ 58 ]
Дефинирање на логистичко влијание населени места кое е дел од ЛМУКО [ 59 ]
Дефинирање на логистичко влијание број на население кое е дел од [ 60 ]
ЛМУКО
Дефинирање на логистичко влијание количина на создаден КО кое е дел
од ЛМУКО
Дефинирање на логистичко влијание површина кое е дел од ЛМУКО

[ 61 ]

[ 62 ]
Дефинирање на логистичко влијание густина кое е дел од ЛМУКО
[ 63 ]
Дефинирање на логистичко влијание број на домаќинства кое е дел од [ 64 ]
ЛМУКО
Дефинирање на логистичко влијание број на станови кое е дел од ЛМУКО

V
ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВРСКИ И РЕЛАЦИИ КОИ ГО
СЛЕДАТ УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Дефинирање на многу мало влијание како сценарио кое е дел од ЛМУКО
и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на мало влијание како сценарио кое е дел од ЛМУКО и е во
негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на средно влијание како сценарио кое е дел од ЛМУКО и е во
негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на средно големо влијание како сценарио кое е дел од
ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на големо влијание како сценарио кое е дел од ЛМУКО и е
во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на многу големо влијание како сценарио кое е дел од
ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на многу мало влијание како алтернативи од сценарио 1 кое
е дел од ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на мало влијание како алтернативи од сценарио 2 кое е дел
од ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на средно влијание како алтернативи од сценарио 3 кое е дел
од ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на средно големо влијание како алтернативи од сценарио 4
кое е дел од ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на големо влијание како алтернативи од сценарио 5 кое е
дел од ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на многу големо влијание како алтернативи од сценарио 6
кое е дел од ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на многу мало влијание како можности од сценарио 1 кое е
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дел од ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на мало влијание како можности од сценарио 2 кое е дел од
ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на средно влијание како можности од сценарио 3 кое е дел од
ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на средно големо влијание како можности од сценарио 4 кое
е дел од ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на големо влијание како можности од сценарио 5 кое е дел
од ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Дефинирање на многу големо влијание како можности од сценарио 6кое е
дел од ЛМУКО и е во негова примена за квалитетна ЛСУКО
Влез во сценарио 2 од сценарио 1
Влез во сценарио 3 од сценарио 1
Влез во сценарио 4 од сценарио 1
Влез во сценарио 5 од сценарио 1
Влез во сценарио 6 од сценарио 1
Влез во сценарио 3 од сценарио 2
Влез во сценарио 4 од сценарио 2
Влез во сценарио 5 од сценарио 2
Влез во сценарио 6 од сценарио 2
Влез во сценарио 4 од сценарио 3
Влез во сценарио 5 од сценарио 3
Влез во сценарио 6 од сценарио 3
Влез во сценарио 5 од сценарио 4
Влез во сценарио 6 од сценарио 4
Влез во сценарио 6 од сценарио 5
Влез во сценарио 6+ од сценарио 6

[ 79 ]
[ 80 ]
[ 81 ]
[ 82 ]
[ 83 ]
[ 84 ]
[ 85 ]
[ 86 ]
[ 87 ]
[ 88 ]
[ 89 ]
[ 90 ]
[ 91 ]
[ 92 ]
[ 93 ]
[ 94 ]
[ 95 ]
[ 96 ]
[ 97 ]
[ 98 ]
[ 99 ]

VІ
НОВИ ЛОГИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

VІ

Збирни влијанија на логистичките аспекти како параметри дел од
ЛМУКО
Збирни влијанија на логистички концепти како параметри дел од
ЛМУКО
Збирни влијанија на логистички задачи, функции и нивоа како
параметри дел од ЛМУКО
Збирни влијанија на логистички пристапи како параметри дел од
ЛМУКО
Толкувања на логистички аспекти како параметри дел од ЛМУКО
Толкувања на логистички концепти како параметри дел од
ЛМУКО

[ 101 ]

Логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и пристапи [ 100 ]
како параметри дел од ЛМУКО
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[ 103 ]
[ 104 ]
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Толкувања на
логистички задачи, функции и нивоа
како [ 107 ]
параметри дел од ЛМУКО
Толкувања на логистички пристапи како параметри дел од [ 108 ]
ЛМУКО
Одредена дефинирана рангирана состојба на. логистички аспекти, [ 109 ]
концепти, задачи, функции и нивоа како и пристапи
како
параметри кои се дел од ЛМУКО
Население, населени места, КО, Површина, Густина, Домаќинства и
Станови, како показатели дел од ЛМУКО
Збирни влијанија на Население, Населени места, КО, Површина, Густина,
Домаќинства и Станови, како показатели дел од ЛМУКО
Толкувања на Население, Населени места, КО, Површина, Густина,
Домаќинства и Станови, како показатели дел од ЛМУКО
Одредена дефинирана рангирана состојба на. Население, Населени места,
КО, Површина, Густина, Домаќинства и Станови, како показатели дел од
ЛМУКО
Ранг за логистички аспекти, концепти, задачи, функции и нивоа како и
пристапи изразено како ПАРАМЕТРИ на ЛМУКО
Ранг за Население, НМ, КО, Површина, Густина, Домаќинства и Станови,
како ПОКАЗАТЕЛИ на ЛМУКО
Премин од сценарио 1 во подобрено сценарио 2 како МОЖНОСТ

[ 110 ]

Премин од сценарио 1 во подобрено сценарио 2 како РЕАЛИЗАЦИЈА

[ 117 ]

Премин од сценарио 2 во подобрено сценарио 3 како МОЖНОСТ

[ 118 ]

Премин од сценарио 2 во подобрено сценарио 3 како РЕАЛИЗАЦИЈА

[ 119 ]

Премин од сценарио 3 во подобрено сценарио 4 како МОЖНОСТ

[ 120 ]

Премин од сценарио 3 во подобрено сценарио 4 како РЕАЛИЗАЦИЈА

[ 121 ]

Премин од сценарио 4 во подобрено сценарио 5 како МОЖНОСТ

[ 122 ]

Премин од сценарио 4 во подобрено сценарио 5 како РЕАЛИЗАЦИЈА

[ 123 ]

Премин од сценарио 5 во подобрено сценарио 6 како МОЖНОСТ

[ 124 ]

Премин од сценарио 5 во подобрено сценарио 6 како РЕАЛИЗАЦИЈА

[ 125 ]

Премин од сценарио 6 во подобрено сценарио 6+ како МОЖНОСТ

[ 126 ]

Премин од сценарио 6 во подобрено сценарио 6+ како РЕАЛИЗАЦИЈА

[ 127 ]

Реална изведба на ЛСУКО

[ 111 ]
[ 112 ]
[ 113 ]

[ 114 ]
[ 115 ]
[ 116 ]

[ 128 ]

VІІ ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЛОГИСТИЧКИОТ
МОДЕЛ И ЛОГИСТИЧКАТА СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО КОМУНАЛНИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

VІІ

VІІІ ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА – нема формулации

VІІІ

– нема формулации
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ПРИЛОГ 7.5.
ОБРАЗЕЦ ЗА РЕАЛНИ ПОДАТОЦИ НА ЛМУКО
– ОБРАЗЕЦ ЗА ОПШТИНА И ОБРАЗЕЦ ЗА
РЕГИОН
РЕАЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЛМУКО - ОПШТИНА
Држава:
Плански регион:
Општина:
Карактер:

Република Македонија
Избор на еден (1) конкретен плански регион од вкупно осум (8)
Избор на една (1) конкретна општина од избраниот плански регион
Градски или Рурален

Логистички аспекти:
Технолошки
Технички
Сообраќајно транспортни
Економски
Еколошки

Состојба

Влијание

Логистички концепти:

Состојба

Влијание

Логистички задачи, функции и нивоа:
Оперативни (селекција, собирање, транспорт и депонирање)
Диференцирачки (мрежи, системи и стратегии)
Диспозитивни (менаџмент, згрижување и системско водење)

Состојба

Влијание

Логистички пристапи:

Состојба

Влијание

Просторен
Временски
Функционален

Концентрација
Специјализација
Децентрализација
Кооперација
Интеграција

Логистички влијанија:
Реални
Табеларни
Населени места
0 – 20
Население
70 – 90 000
Комунален отпад
77 – 99 000
Површина
0 – 200
Густина
Над 100
Домаќинства
20 – 30000
Станови
20 – 30000
Сценарио: ______________________ Алтернатива: ______________________

Влијание

Изглед на Образец број 1 за собирање на реални состојби, влијанија и конкретни
вредности за општина во состав на плански регион
Образецот е составен од страна на кандидатот на докторската дисертација
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РЕАЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЛМУКО – ПЛАНСКИ РЕГИОН
Држава:
Плански регион:
Општина:
Карактер:

Република Македонија
Избор на еден (1) конкретен плански регион од вкупно осум (8)
ВКУПНО
Градски и Рурален

Логистички аспекти:
Технолошки
Технички
Сообраќајно транспортни
Економски
Еколошки

Состојба

Влијание

Логистички концепти:

Состојба

Влијание

Логистички задачи, функции и нивоа:
Оперативни (селекција, собирање, транспорт и депонирање)
Диференцирачки (мрежи, системи и стратегии)
Диспозитивни (менаџмент, згрижување и системско водење)

Состојба

Влијание

Логистички пристапи:

Состојба

Влијание

Просторен
Временски
Функционален

Концентрација
Специјализација
Децентрализација
Кооперација
Интеграција

Логистички влијанија:
Реални
Табеларни
Населени места
0 – 20
Население
70 – 90 000
Комунален отпад
77 – 99 000
Површина
0 – 200
Густина
Над 100
Домаќинства
20 – 30000
Станови
20 – 30000
Сценарио: ______________________ Алтернатива: ______________________

Влијание

Изглед на Образец број 2 за собирање на реални состојби, влијанија и конкретни
вредности ВКУПНО за еден плански регион
ОБЈАСНУВАЊЕ: Состојбата може да биде (многу мала, мала, средна, средно голема,
голема и многу голема).
ОБЈАСНУВАЊЕ: Влијанието може да биде (многу мала (0,1), мала (0,2), средна (0,3),
средно голема(0,4), голема (0,5) и многу голема (0,6)).
ОБЈАСНУВАЊЕ: Реалните податоци за првиот образец се однесуваат на една општина
како дел од планскиот регион, додека на вториот образец се однесуваат ВКУПНО за
целиот плански регион.
Образецот е составен од страна на кандидатот на докторската дисертација
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ПРИЛОГ
ИЗГЛЕД НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Овај прилог се однесува за изгледот на дел од техничката документација
која е основа за создавање на сите врски, релации, скали и толкувања на овај
Уникатен ЛМУКО.
Содржински техничката документација на ЛМУКО е составена од девет (9)
наслови. Основите на тие наслови се претставени во подолниот тек на овај
прилог.
СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЛМУКО

1. LMUKO.AppCode Namespace.....................................................2
2. LMUKO.DAL Namespace.............................................................3
3. LMUKO.DAL.Repositories Namespace.......................................4
4. LMUKO.DataSets.DSOpstiniVlijanijaTableAdapters
Namespace...........................................................................................8
5. LMUKO.DataSets.DSRealniPresmetkiTableAdapters

Namespace...........................................................................................9
6. LMUKO.DataSets.DSScenarijaAnaliziTableAdapters

Namespace.........................................................................................10
7. LMUKO.Forms Namespace.........................................................11

8. LMUKO.Models Namespace.......................................................29
9. LMUKO.ViewModels Namespace..............................................34
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1. LMUKO.AppCode Namespace
•
•

CalculationHelper Class
CalculationHelper Class Constructor
o CalculationHelper Methods
 CalculationHelper. ConvertRangToScenario Method
 CalculationHelper. Sum Method
• ComboboxHelper Class
o ComboboxHelper Methods
 Bind Combo(T) Methods
•
ErrorLogger Class
 ErrorLogger Constructor
o ErrorLogger Fields
 ErrorLogger. FILE_NAME Field
o ErrorLogger Methods
 ErrorLogger. CheckIfFileExist Method
 ErrorLogger. LogError Method

FormType Enumeration
•
LogisticalInfluence Class
 LogisticalInfluence Constructor
o
LogisticalInfluence Properties
 LogisticalInfluence. Domakinstva Property
 LogisticalInfluence. DomakinstvaVlijanie Property
 LogisticalInfluence. Gustina Property
 LogisticalInfluence. GustinaVlijanie Property
 LogisticalInfluence. KomunalenOtpad Property
 LogisticalInfluence. KomunalenOtpadVlijanie Property
 LogisticalInfluence. Naselenie Property
 LogisticalInfluence. NaselenieVlijanie Property
 LogisticalInfluence. NaseleniMesta Property
 LogisticalInfluence. NaseleniMestaVlijanie Property
 LogisticalInfluence. Povrsina Property
 LogisticalInfluence. PovrsinaVlijanie Property
 LogisticalInfluence. Stanovi Property
 LogisticalInfluence. StanoviVlijanie Property
 Purpose Enumeration
 ReportType Enumeration
 TableKind Enumeration
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2. LMUKO.DAL Namespace
•

•

CustomDatabaseInitializer Class
 CustomDatabaseInitializer Constructor
o
CustomDatabaseInitializer Methods

CustomDatabaseInitializer. Seed Method
DataContext Class

DataContext Constructor
o DataContext Methods

DataContext. OnModelCreating Method
o DataContext Properties
 DataContext. Alternativi Property
 DataContext. Drzavi Property
 DataContext. Koeficienti Property
 DataContext. LogistickoVlijanieRealniPodatoci Property
 DataContext. Namena Property
 DataContext. Opstini Property
 DataContext. OpstiniOcenki Property
 DataContext. OpstiniVlijanija Property
 DataContext. RealniPresmetki Property
 DataContext. RealniTolkuvanja Property
 DataContext. Regioni Property
 DataContext. Scenarija Property
 DataContext. ScenarijaAnaliza Property
 DataContext. ScenarijaPremini Property
 DataContext. Tolkuvanja Property
 DataContext. TolkuvanjeMoznosti Property
 DataContext. TolkuvanjeOcenki Property
 DataContext. TolkuvanjeScenarija Property
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3. LMUKO.DAL.Repositories Namespace
•

•

•

•

•

•

•

CityRepository Class
 CityRepository Constructor
o CityRepository Methods
 CityRepository. AddCity Method
 CityRepository. ContainsCity Method
 CityRepository. DeleteCity Method
 CityRepository. FindOpstina Method
 CityRepository. GetAllCities Method
 CityRepository. GetCitiesByRegion Method
 CityRepository. UpdateCity Method
DrzaviRepository Class
 DrzaviRepository Constructor
o DrzaviRepository Methods
 DrzaviRepository. AddCountry Method
 DrzaviRepository. ContainsCountry Metho
 DrzaviRepository. DeleteCountry Metho
 DrzaviRepository. FindDrzava Method
 DrzaviRepository. GetAllCountries Method
 DrzaviRepository. GetAllCountries Method
GradeRepository Class
 GradeRepository Constructor
o GradeRepository Methods
 GradeRepository. DeleteGradeByCity Metho
 GradeRepository. GetCitiesGrades Method
 GradeRepository. GetGradeForRegion Method
 GradeRepository. GetGradesByRegion Method
 GradeRepository. GetRegions Method
ICityRepository Interface
o ICityRepository Methods
 ICityRepository. AddCity Method
 ICityRepository. ContainsCity Method
 ICityRepository. DeleteCity Method
 ICityRepository. FindOpstina Method
 ICityRepository. GetAllCities Method
 ICityRepository. GetCitiesByRegion Method
 ICityRepository. UpdateCity Method
IDrzaviRepository Interface
o IDrzaviRepository Methods
 IDrzaviRepository. AddCountry Method
 IDrzaviRepository. ContainsCountry Method
 IDrzaviRepository. DeleteCountry Method
 IDrzaviRepository. FindDrzava Method
 IDrzaviRepository. GetAllCountries Method
 IDrzaviRepository. UpdateCountry Method
IGradeRepository Interface
o IGradeRepository Methods
 IGradeRepository. DeleteGradeByCity Method
 IGradeRepository. GetCitiesGrades Method
 IGradeRepository. GetGradeForRegion Method
 IGradeRepository. GetGradesByRegion Method
 IGradeRepository. GetRegions Method
IImpactsInterpretationsRepository Methods

Т. Д. -4-

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЛМУКО

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

IImpactsInterpretationsRepository Methods
 IImpactsInterpretationsRepository. AddCityGradeMethod
 IImpactsInterpretationsRepository. GetOdds Method
 IImpactsInterpretationsRepository. GetPurposes Method
 IImpactsInterpretationsRepository. GetTableGradeInpretretation Method
 IImpactsInterpretationsRepository. GetTableInpretretation
 MethodIImpactsInterpretationsRepository. GradeExistsForCity Method
 IImpactsInterpretationsRepository. InterpretationGradeByPurpose
Method
 IimpactsInterpretationsRepository.
IsPurposeGradeInterpretation Method
IInfluenceRepository Interface
o IInfluenceRepository Methods
 IInfluenceRepository. AddCityInfluence Method
 IInfluenceRepository. DeleteInfluenceByCity Method
 IInfluenceRepository. GetCitiesInfluences Method
 IInfluenceRepository. GetCoefByImpact Method
 IInfluenceRepository. GetInfluencesByRegion Method
 IInfluenceRepository. GetInfluencesForRegion Method
 IInfluenceRepository. GetIntepretationInfluence Method
 IInfluenceRepository. GetOdds Metho
 IInfluenceRepository. InfluenceExistsForCity Method
 IInfluenceRepository.InterpretationGradeByPurposeMethod
ImpactsInterpretationRepository Class
 ImpactsInterpretationRepository Constructor
o ImpactsInterpretationRepository Methods
 ImpactsInterpretationRepository. AddCityGrade Method
 ImpactsInterpretationRepository. GetOdds Method
 ImpactsInterpretationRepository. GetPurposes Method
 ImpactsInterpretationRepository. GetTableGradeInpretretation Method
 ImpactsInterpretationRepository. GetTableInpretretation Method
 ImpactsInterpretationRepository.GradeExistsForCity Method
 ImpactsInterpretationRepository.InterpretationGradeByPurpose Method
 ImpactsInterpretationRepository. IsPurposeGradeInterpretation Method
InfluenceRepository Class
 InfluenceRepository Constructor
o InfluenceRepository Methods
 InfluenceRepository. AddCityInfluence Method
 InfluenceRepository. DeleteInfluenceByCity Method
 InfluenceRepository. GetCitiesInfluences Method
 InfluenceRepository. GetCoefByImpact Method
 InfluenceRepository. GetInfluencesByRegionMethod
 InfluenceRepository. GetInfluencesForRegion Method
 InfluenceRepository. GetIntepretationInfluence Method
 InfluenceRepository. GetOdds Method
 InfluenceRepository. InfluenceExistsForCity Method
 InfluenceRepository. InterpretationGradeByPurpose Method
IRealCalculation Interface
o IRealCalculation Methods
 IRealCalculation. AddRealCalc Method
 IRealCalculation. DeleteRealCalc Method
 IRealCalculation. GetAllRealCalculations Method
 IRealCalculation. GetkKoeficientByRealNumber Method
 IRealCalculation. RealCalcExists Method
o

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

IRegionRepository Interface
o IRegionRepository Methods
 IRegionRepository. AddRegion Method
 IRegionRepository. ContainsRegion Method
 IRegionRepository. DeleteRegion Method
 IRegionRepository. FindRegion Method
 IRegionRepository. GetAllRegions Method
 IRegionRepository. GetRegions Meth
 IRegionRepository. GetRegionsByCountry Method
 IRegionRepository. UpdateRegion Method
IRepository< T> Interface
o IRepository< T> Methods
 IRepository< T> .Add Method
• IRepository< T> .Delete Method
o IRepository< T>. Delete Method (Int32)
o IRepository< T>. Delete Method(T)
 IRepository< T>. GetAll Method
 IRepository< T>. GetById Method
 IRepository< T>. Save Method
 IRepository< T>. Update Method
IScenarioAnalysis Interface
o IScenarioAnalysis Methods
 IScenarioAnalysis. AddAnalysis Method
 IScenarioAnalysis. AnalysisExists Method
 IScenarioAnalysis. DeleteScenarioAnalysis Method
 IScenarioAnalysis. GetAlternatives Method
 IScenarioAnalysis. GetImprovedScenario Method
 IScenarioAnalysis. GetImprovedScenarioInterpretationMethod
 IScenarioAnalysis. GetImprovedScenariosByScenarioId Method
 IScenarioAnalysis.GetInterpretationByScenarioAlternative Method
 IScenarioAnalysis. GetInterpretationForScenarioMethod
 IScenarioAnalysis. GetLogisticalGradeByCity Method
 IScenarioAnalysis. GetLogisticalInfluenceByCity Method
 IScenarioAnalysis. GetPersonalAnalysis Method
 IScenarioAnalysis. GetPossibilitiesByScenarioId Method
 IScenarioAnalysis. GetPossibilityForScenario Method
 IScenarioAnalysis. GetRealInterpreatation Method
 IScenarioAnalysis. GetScenariosForRegion Method
RealCalculations Class
 RealCalculations Constructor
o RealCalculations Methods
 RealCalculations. AddRealCalc Method
 RealCalculations. DeleteRealCalc Method
 RealCalculations. GetAllRealCalculations Method
 RealCalculations. GetkKoeficientByRealNumber Method
 RealCalculations. RealCalcExists Method
RegionRepository Class
 RegionRepository Constructor
o RegionRepository Methods
 RegionRepository. AddRegion Method
 RegionRepository. ContainsRegion Method
 RegionRepository. DeleteRegion Method
 RegionRepository. FindRegion Method

Т. Д. -6-

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЛМУКО

Докторска дисертација
ЛОГИСТИЧКИ МОДЕЛ ЗА СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ
ОТПАД НА НИВО НА РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

•

•

 RegionRepository. GetAllRegions Method
 RegionRepository. GetRegions Method
 RegionRepository. GetRegionsByCountry Method
 RegionRepository. UpdateRegion Method
Repository< T> Class
 Repository< T>Constructor
o Repository< T> Methods
 Repository< T>. Add Method
o Repository< T>. Delete Method
 Repository< T>. Delete Method (Int32)
 Repository< T>. Delete Method (T)
 Repository< T>. Dispose Method
 Repository< T>. GetAll Method
 Repository< T>. GetById Method
 Repository< T>. Save Method
 Repository< T>. Update Method
o Repository< T> Properties
 Repository< T>. Context Property
 Repository<T>.DBSet Property
ScenarioAnalysis Class
 ScenarioAnalysis Constructor
o ScenarioAnalysis Methods
 ScenarioAnalysis. AddAnalysis Method
 ScenarioAnalysis. AnalysisExists Method
 ScenarioAnalysis. DeleteScenarioAnalysis Method
 ScenarioAnalysis. GetAlternatives Method
 ScenarioAnalysis. GetImprovedScenario Method
 ScenarioAnalysis. GetImprovedScenarioInterpretation Method
 ScenarioAnalysis. GetImprovedScenariosByScenarioId Method
 ScenarioAnalysis. GetInterpretationByScenarioAlternative Method
 ScenarioAnalysis. GetInterpretationForScenario Method
 ScenarioAnalysis. GetLogisticalGradeByCity Method
 ScenarioAnalysis. GetLogisticalInfluenceByCity Method
 ScenarioAnalysis. GetPersonalAnalysis Method
 ScenarioAnalysis. GetPossibilitiesByScenarioId Method
 ScenarioAnalysis. GetPossibilityForScenario Method
 ScenarioAnalysis. GetRealInterpreatation Method
 ScenarioAnalysis. GetScenariosForRegion Method
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4.
•

•

•

LMUKO.DataSets.DSOpstiniVlijanijaTableAdapters Namespace
DataTable1TableAdapter Class
 DataTable1TableAdapter Constructor
o DataTable1TableAdapter Fields
 DataTable1TableAdapter. _adapter Field
 DataTable1TableAdapter. _clearBeforeFill Field
 DataTable1TableAdapter. _commandCollection Field
 DataTable1TableAdapter. _connection Field
 DataTable1TableAdapter. _transaction Field
o DataTable1TableAdapter Methods
 DataTable1TableAdapter. Fill Method
 DataTable1TableAdapter. GetData Method
 DataTable1TableAdapter. InitAdapter Method
 DataTable1TableAdapter. InitCommandCollection Method
 DataTable1TableAdapter. InitConnection Method
o DataTable1TableAdapter Properties
 DataTable1TableAdapter. Adapter Property
 DataTable1TableAdapter. ClearBeforeFill Property
 DataTable1TableAdapter. CommandCollection Property
TableAdapterManager Class
 TableAdapterManager Constructor
o TableAdapterManager Fields
 TableAdapterManager. _backupDataSetBeforeUpdate Field
 TableAdapterManage _connection Field
 TableAdapterManager. _updateOrder Field
o TableAdapterManager Methods
 TableAdapterManager. GetRealUpdatedRows Method
 TableAdapterManager. MatchTableAdapterConnection Method
 TableAdapterManager. SortSelfReferenceRows Method
 TableAdapterManager. UpdateAll Method
 TableAdapterManager. UpdateDeletedRows Method
 TableAdapterManager. UpdateInsertedRows Method
 TableAdapterManager. UpdateUpdatedRows Method
o TableAdapterManager Properties
 TableAdapterManager. BackupDataSetBeforeUpdate Property
 TableAdapterManager. Connection Property
 TableAdapterManager. TableAdapterInstanceCount Property
 TableAdapterManager. UpdateOrder Property
TableAdapterManager. SelfReferenceComparer Class
o TableAdapterManager. SelfReferenceComparer Fields
 TableAdapterManager. SelfReferenceComparer. _childFirst Field
 TableAdapterManager. SelfReferenceComparer. _relation Field
o TableAdapterManager. SelfReferenceComparer Methods
 TableAdapterManager. SelfReferenceComparer. Compare Method
 TableAdapterManager. SelfReferenceComparer. GetRoot Method
 TableAdapterManager. UpdateOrderOption Enumeration
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5.

•

•

•

LMUKO.DataSets.DSRealniPresmetkiTableAdapters Namespace
DataTable1TableAdapter Class
 DataTable1TableAdapter Constructor
o DataTable1TableAdapter Fields
 DataTable1TableAdapter. _adapter Field
 DataTable1TableAdapter. _clearBeforeFill Field
 DataTable1TableAdapter. _commandCollection Field
 DataTable1TableAdapter. _connection Field
 DataTable1TableAdapter. _transaction Field
o DataTable1TableAdapter Methods
 DataTable1TableAdapter. Fill Method
 DataTable1TableAdapter. GetData Method
 DataTable1TableAdapter. InitAdapter Method
 DataTable1TableAdapter. InitCommandCollection Method
 DataTable1TableAdapter. InitConnection Method
o DataTable1TableAdapter Properties
 DataTable1TableAdapter. Adapter Property
 DataTable1TableAdapter. ClearBeforeFill Property
 DataTable1TableAdapter. CommandCollection Property
TableAdapterManager Class
 TableAdapterManager Constructor
o TableAdapterManager Fields
 TableAdapterManager. _backupDataSetBeforeUpdate Field
 TableAdapterManager. _connection Field
 TableAdapterManager. _updateOrder Field
o TableAdapterManager Methods
 TableAdapterManager. GetRealUpdatedRows Method
 TableAdapterManager. MatchTableAdapterConnection Method
 TableAdapterManager. SortSelfReferenceRows Method
 TableAdapterManager. UpdateAll Method
 TableAdapterManager. UpdateDeletedRows Method
 TableAdapterManager. UpdateInsertedRows Method
 TableAdapterManager. UpdateUpdatedRows Method
o TableAdapterManager Properties
 TableAdapterManager. BackupDataSetBeforeUpdate Property
 TableAdapterManager. Connection Property
 TableAdapterManager. TableAdapterInstanceCount Property
 TableAdapterManager. UpdateOrder Property
TableAdapterManager. SelfReferenceComparer Class
o TableAdapterManager. SelfReferenceComparer Fields
 TableAdapterManager. SelfReferenceComparer. _childFirst Field
 TableAdapterManager. SelfReferenceComparer. _relation Field
o TableAdapterManager. SelfReferenceComparer Methods
 TableAdapterManager. SelfReferenceComparer. Compare Method
 TableAdapterManager. SelfReferenceComparer. GetRoot Method
 TableAdapterManager. UpdateOrderOption Enumeration
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6.
•

LMUKO.DataSets.DSScenarijaAnaliziTableAdapters Namespace
scenarijaAnaliziTableAdapter Class
 scenarijaAnaliziTableAdapter Constructor
o scenarijaAnaliziTableAdapter Fields
 scenarijaAnaliziTableAdapter. _adapter Field
 scenarijaAnaliziTableAdapter. _clearBeforeFill Field
 scenarijaAnaliziTableAdapter. _commandCollection Field
 scenarijaAnaliziTableAdapter. _connection Field
 scenarijaAnaliziTableAdapter. _transaction Field
o scenarijaAnaliziTableAdapter Methods
 scenarijaAnaliziTableAdapter. Fill Method
 scenarijaAnaliziTableAdapter. GetData Method
 scenarijaAnaliziTableAdapter. InitAdapter Method
 scenarijaAnaliziTableAdapter. InitCommandCollection Method
 scenarijaAnaliziTableAdapter. InitConnection Method
o scenarijaAnaliziTableAdapter Properties
 scenarijaAnaliziTableAdapter. Adapter Property
 scenarijaAnaliziTableAdapter. ClearBeforeFill Property
 scenarijaAnaliziTableAdapter. CommandCollection Property
• TableAdapterManager Class
 TableAdapterManager Constructor
o TableAdapterManager Fields
 TableAdapterManager. _backupDataSetBeforeUpdate Field
 TableAdapterManager. _connection Field
 TableAdapterManager. _updateOrder Field
o TableAdapterManager Methods
 TableAdapterManager. GetRealUpdatedRows Method
 TableAdapterManager. MatchTableAdapterConnection Metho
 TableAdapterManager. SortSelfReferenceRows Method
 TableAdapterManager. UpdateAll Method
 TableAdapterManager. UpdateDeletedRows Method
 TableAdapterManager. UpdateInsertedRows Method
 TableAdapterManager. UpdateUpdatedRows Method
o TableAdapterManager Properties
 TableAdapterManager. BackupDataSetBeforeUpdate Property
 TableAdapterManager. Connection Property
 TableAdapterManager. TableAdapterInstanceCount Property
 TableAdapterManager. UpdateOrder Property
• TableAdapterManager. SelfReferenceComparer Class
o TableAdapterManager. SelfReferenceComparer Fields
 TableAdapterManager. SelfReferenceComparer. _childFirst Field
 TableAdapterManager. SelfReferenceComparer. _relation Field
o TableAdapterManager. SelfReferenceComparer Methods
 TableAdapterManager. SelfReferenceComparer. Compare Method
 TableAdapterManager. SelfReferenceComparer. GetRoot Method
 TableAdapterManager. UpdateOrderOption Enumeration
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7.

•

•

LMUKO.Forms Namespace
frmChartPresentation Class
 frmChartPresentation Constructor
o frmChartPresentation Fields
 frmChartPresentation. btnClose Field
 frmChartPresentation. chartGrades Field
 frmChartPresentation. chartInfluences Field
 frmChartPresentation. components Field
 frmChartPresentation. intRegionId Field
 frmChartPresentation. objGradRepo Field
 frmChartPresentation. objInfluenceRepo Field
o frmChartPresentation Methods
 frmChartPresentation. btnClose_Click Method
 frmChartPresentation. Dispose Method
 frmChartPresentation. InitializeComponent Method
frmCountriesCities Class
 frmCountriesCities Constructor
o frmCountriesCities Fields
 frmCountriesCities. btnDeleteCity Field
 frmCountriesCities. btnDeleteCountry Field
 frmCountriesCities. btnDeleteRegion Field
 frmCountriesCities. btnSaveCreateCity Field
 frmCountriesCities. btnSaveCreateCountry Field
 frmCountriesCities. btnSaveCreateRegion Field
 frmCountriesCities. cboCountry Field
 frmCountriesCities. cboRegion Field
 frmCountriesCities. colCityCountry Field
 frmCountriesCities. colCityID Field
 frmCountriesCities. colCityName Field
 frmCountriesCities. colCityRegion Field
 frmCountriesCities. colCountryName Field
 frmCountriesCities. colID Field
 frmCountriesCities. colRegionCountry Field
 frmCountriesCities. colRegionID Field
 frmCountriesCities. colRegionName Field
 frmCountriesCities. components Field
 frmCountriesCities. grpCities Field
 frmCountriesCities. grpCountries Field
 frmCountriesCities. grpRegions Field
 frmCountriesCities. intCityID Field
 frmCountriesCities. intDrzavaID Field
 frmCountriesCities. intRegionID Field
 frmCountriesCities. IsUpdate Field
 frmCountriesCities. lblCities Field
 frmCountriesCities. lblCitiesList Field
 frmCountriesCities. lblCountriesList Field
 frmCountriesCities. lblCountry Field
 frmCountriesCities. lblCountryName Field
 frmCountriesCities. lblRegion2 Field
 frmCountriesCities. lblRegionList Field
 frmCountriesCities. lblRegionName Field
 frmCountriesCities. lstCities Field
 frmCountriesCities. lstCountries Field
 frmCountriesCities. lstRegions Field
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 frmCountriesCities. objCityList Field
 frmCountriesCities. objCityRepo Field
 frmCountriesCities. objDataContext Field
 frmCountriesCities. objDrzaviList Field
 frmCountriesCities. objDrzaviRepo Field
 frmCountriesCities. objRegionList Field
 frmCountriesCities. objRegionRepo Field
 frmCountriesCities. tabCities Field
 frmCountriesCities. tabCountries Field
 frmCountriesCities. tabMain Field
 frmCountriesCities. tabRegions Field
 frmCountriesCities. txtCityName Field
 frmCountriesCities. txtCountryName Field
 frmCountriesCities. txtRegionName Field
o frmCountriesCities Methods
 frmCountriesCities. btnDeleteCity_Click Method
 frmCountriesCities. btnDeleteCountry_Click Method
 frmCountriesCities. btnDeleteRegion_Click Method
 frmCountriesCities. btnSaveCreateCity_Click Method
 frmCountriesCities. btnSaveCreateCountry_Click Method
 frmCountriesCities. btnSaveCreateRegion_Click Method
 frmCountriesCities. Dispose Method
 frmCountriesCities. InitializeComponent Method
 frmCountriesCities. LoadCities Method
 frmCountriesCities. LoadCountries Method
 frmCountriesCities. LoadRegions Method
 frmCountriesCities. lstCities_DoubleClick Method
 frmCountriesCities. lstCities_Leave Method
 frmCountriesCities. lstCountries_DoubleClick Method
 frmCountriesCities. lstCountries_Leave Method
 frmCountriesCities. lstRegions_DoubleClick Method
 frmCountriesCities. lstRegions_Leave Method
 frmCountriesCities. tabMain_SelectedIndexChanged Method
 frmCountriesCities. txtCityName_KeyPress Method
 frmCountriesCities. txtCountryName_KeyPress Method
 frmCountriesCities. txtRegionName_KeyPress Method
 frmCountriesCities. ValidateChar Method
 frmCountriesCities. ValidateCityTab Method
 frmCountriesCities. ValidateCountryTab Method
 frmCountriesCities. ValidateRegionTab Method
frmCustomMessagebox Class
 frmCustomMessagebox Constructor
o frmCustomMessagebox Fields
 frmCustomMessagebox. components Field
 frmCustomMessagebox. lblMessage Field
 frmCustomMessagebox. objMessageboxIcon Field
 frmCustomMessagebox. pctMessageIcon Field
 frmCustomMessagebox. pnlButtons Field
 frmCustomMessagebox. pnlButtons Field
o frmCustomMessagebox Methods
 frmCustomMessagebox. addButton Method
 frmCustomMessagebox. addIconImage Method
 frmCustomMessagebox. Dispose Method
 frmCustomMessagebox. frmCustomMessagebox_Load Method
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 frmCustomMessagebox. InitializeComponent Method
 frmCustomMessagebox. setMessage Method
frmGradeCalculation Class
 frmGradeCalculation Constructor
o frmGradeCalculation Fields
 frmGradeCalculation. btnCalculateApproaches Field
 frmGradeCalculation. btnCalculateAspectsGrade Field
 frmGradeCalculation. btnCalculateConcepts Field
 frmGradeCalculation. btnCalculateTLFGrade Field
 frmGradeCalculation. btnClear Field
 frmGradeCalculation. btnFinalGrade Field
 frmGradeCalculation. cboAC Field
 frmGradeCalculation. cboACO Field
 frmGradeCalculation. cboAD Field
 frmGradeCalculation. cboAI Field
 frmGradeCalculation. cboAS Field
 frmGradeCalculation. cboCity Field
 frmGradeCalculation. cboCountry Field
 frmGradeCalculation. cboDDL Field
 frmGradeCalculation. cboDL Field
 frmGradeCalculation. cboEcological Field
 frmGradeCalculation. cboEconomical Field
 frmGradeCalculation. cboFunctionalConcepts Field
 frmGradeCalculation. cboOL Field
 frmGradeCalculation. cboRegion Field
 frmGradeCalculation. cboSpaceConcepts Field
 frmGradeCalculation. cboTech Field
 frmGradeCalculation. cboTechinical Field
 frmGradeCalculation. cboTimeConcepts Field
 frmGradeCalculation. cboTransport Field
 frmGradeCalculation. components Field
 frmGradeCalculation. fltApproachesGrade Field
 frmGradeCalculation. fltAspectsGrade Field
 frmGradeCalculation. fltConceptsGrade Field
 frmGradeCalculation. fltFinalGrade Field
 frmGradeCalculation. fltTLFGrade Field
 frmGradeCalculation. grpApproaches Field
 frmGradeCalculation. grpCityInfo Field
 frmGradeCalculation. grpConcepts Field
 frmGradeCalculation. grpIA Field
 frmGradeCalculation. grpIConcepts Field
 frmGradeCalculation. grpInterpretation Field
 frmGradeCalculation. grpIOverallGrade Field
 frmGradeCalculation. grpITLF Field
 frmGradeCalculation. grpOdds Field
 frmGradeCalculation. grpOverallGrade Field
 frmGradeCalculation. grpPIA Field
 frmGradeCalculation. grpPIAspects Field
 frmGradeCalculation. grpPIConcepts Field
 frmGradeCalculation. grpPIOverall Field
 frmGradeCalculation. grpPITLF Field
 frmGradeCalculation. grpTLF Field
 frmGradeCalculation. label1 Field
 frmGradeCalculation. label2 Field
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frmGradeCalculation. lblAC Field
frmGradeCalculation. lblACO Field
frmGradeCalculation. lblAD Field
frmGradeCalculation. lblAGrade Field
frmGradeCalculation. lblAI Field
frmGradeCalculation. lblAproachesImpact Field
frmGradeCalculation. lblAS Field
frmGradeCalculation. lblAspectsImpact Field
frmGradeCalculation. lblCity Field
frmGradeCalculation. lblConceptsImpact Field
frmGradeCalculation. lblCountry Field
frmGradeCalculation. lblDDL Field
frmGradeCalculation. lblDL Field
frmGradeCalculation. lblEcological Field
frmGradeCalculation. lblEconomical Field
frmGradeCalculation. lblFunctionalConcepts Field
frmGradeCalculation. lblGrade Field
frmGradeCalculation. lblGradeConcepts Field
frmGradeCalculation. lblGrageI Field
frmGradeCalculation. lblIAspects Field
frmGradeCalculation. lblIConcepts Field
frmGradeCalculation. lblITFLGrade Field
frmGradeCalculation. lblITLF Field
frmGradeCalculation. lblOperationLevel Field
frmGradeCalculation. lblOverallGrade Field
frmGradeCalculation. lblPIA Field
frmGradeCalculation. lblPIAspects Field
frmGradeCalculation. lblPIConcepts Field
frmGradeCalculation. lblPIOverall Field
frmGradeCalculation. lblRang Field
frmGradeCalculation. lblRegion Field
frmGradeCalculation. lblSpaceConcepts Field
frmGradeCalculation. lblTech Field
frmGradeCalculation. lblTechnical Field
frmGradeCalculation. lblTimeConcepts Field
frmGradeCalculation. lblTLFImpact Field
frmGradeCalculation. lblTransport Field
frmGradeCalculation. objCityRepo Field
frmGradeCalculation. objDataContext Field
frmGradeCalculation. objDrzaviRepo Field
frmGradeCalculation. objIIRepo Field
frmGradeCalculation. objRegionRepo Field
frmGradeCalculation. tabAproaches Field
frmGradeCalculation. tabAspects Field
frmGradeCalculation. tabConcepts Field
frmGradeCalculation. tabControlMain Field
frmGradeCalculation. tabFinalGrade Field
frmGradeCalculation. tabTFL Field
frmGradeCalculation. txtApproachesGrade Field
frmGradeCalculation. txtAproachesImpact Field
frmGradeCalculation. txtAspectsGrade Field
frmGradeCalculation. txtAspectsImpact Field
frmGradeCalculation. txtConceptsImpact Field
frmGradeCalculation. txtGradeConcepts Field
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 frmGradeCalculation. txtIAspects Field
 frmGradeCalculation. txtIConcepts Field
 frmGradeCalculation. txtIGrade Field
 frmGradeCalculation. txtIGradeTLF Field
 frmGradeCalculation. txtIOverall Field
 frmGradeCalculation. txtITLF Field
 frmGradeCalculation. txtOverallGrade Field
 frmGradeCalculation. txtPIA Field
 frmGradeCalculation. txtPIAspects Field
 frmGradeCalculation. txtPIConcepts Field
 frmGradeCalculation. txtPIOverall Field
 frmGradeCalculation. txtPITLF Field
 frmGradeCalculation. txtRang Field
 frmGradeCalculation. txtTLFImpact Field
o frmGradeCalculation Methods
 frmGradeCalculation. BindCombos Method
 frmGradeCalculation. btnCalculateApproaches_Click Method
 frmGradeCalculation. btnCalculateAspectsGrade_ClickMethod
 frmGradeCalculation. btnCalculateConcepts_Click Method
 frmGradeCalculation. btnCalculateTLFGrade_Click Method
 frmGradeCalculation. btnClear_Click Method
 frmGradeCalculation. btnFinalGrade_Click Method
 frmGradeCalculation. cboCountry_SelectedIndexChanged Method
 frmGradeCalculation. cboRegion_SelectedIndexChanged Method
 frmGradeCalculation. Dispose Method
 frmGradeCalculation. frmGradeCalculation_Activated Method
 frmGradeCalculation. GradeExistsForCity Method
 frmGradeCalculation. InitializeComponent Method
 frmGradeCalculation. InitializeControls Method
 frmGradeCalculation. tabControlMain_SelectedIndexChanged Method
 frmGradeCalculation. ValidateGrades Method
frmGradesReview Class
 frmGradesReview Constructor
o frmGradesReview Fields
 frmGradesReview. btnDeleteCityGrade Field
 frmGradesReview. btnDisplayCharts Field
 frmGradesReview. cboDeleteGrade Field
 frmGradesReview. cboRegion Field
 frmGradesReview. components Field
 frmGradesReview. dgvGrades Field
 frmGradesReview. frmFormType Field
 frmGradesReview. lblDeleteGrade Field
 frmGradesReview. lblRegion Field
 frmGradesReview. objDataContext Field
 frmGradesReview. objGradeRepo Field
 frmGradesReview. objGradesByRegion Field
 frmGradesReview. objInfluenceGradesByRegion Field
 frmGradesReview. objInfluenceRepository Field
o frmGradesReview Methods
 frmGradesReview. AdjustGridLook Method
 frmGradesReview. BindDataGrid Method
 frmGradesReview. btnDeleteCityGrade_Click Method
 frmGradesReview. btnDisplayCharts_Click Method
 frmGradesReview. cboRegion_SelectedIndexChanged Method
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 frmGradesReview. Dispose Method
 frmGradesReview. frmGradesReview_Activated Method
 frmGradesReview. InitializeComponent Method
 frmGradesReview. LoadComboboxesData Method
frmImprovingScenario Class
o frmImprovingScenario Constructor
 frmImprovingScenario Constructor (Int32)
 frmImprovingScenario Constructor (Boolean, ScenarijaPremini)
o frmImprovingScenario Fields
 frmImprovingScenario. btnClose Field
 frmImprovingScenario. btnDisplay Field
 frmImprovingScenario. btnSave Field
 frmImprovingScenario. components Field
 frmImprovingScenario. currentScenarioId Field
 frmImprovingScenario. label1 Field
 frmImprovingScenario. label2 Field
 frmImprovingScenario. lblImprovedScenario Field
 frmImprovingScenario. lstImprovedScenarios Field
 frmImprovingScenario. lstRealInterpretation Field
 frmImprovingScenario. mblnReadOnly Field
 frmImprovingScenario. mobjScenarijaPremini Field
 frmImprovingScenario. objDataContext Field
 frmImprovingScenario. objImprovedScenarios Field
 frmImprovingScenario. objScenarioAnalysis Field
 frmImprovingScenario. richRealInterpretation Field
o frmImprovingScenario Methods
 frmImprovingScenario. BindRealInterpretation Method
 frmImprovingScenario. btnClose_Click Method
 frmImprovingScenario. btnDisplay_Click Method
 frmImprovingScenario.btnSave_Click Method
 frmImprovingScenario. CreateDataSourceForImprovedScenarios
Method
 frmImprovingScenario. Dispose Method
 frmImprovingScenario. InitializeComponent Method
 frmImprovingScenario. LoadData Method
o frmImprovingScenario Properties
 frmImprovingScenario. PodobrenoScenarioId Property
 frmImprovingScenario. ScenarijaPreminiId Property
frmInfluenceCalculation Class
 frmInfluenceCalculation Constructor
o frmInfluenceCalculation Fields
 frmInfluenceCalculation. btnNewCalculation Field
 frmInfluenceCalculation. btnZapisiLV Field
 frmInfluenceCalculation. cboCity Field
 frmInfluenceCalculation. cboCountry Field
 frmInfluenceCalculation. cboDensity Field
 frmInfluenceCalculation. cboFamilies Field
 frmInfluenceCalculation. cboFlates Field
 frmInfluenceCalculation. cboGarbage Field
 frmInfluenceCalculation. cboInhabitans Field
 frmInfluenceCalculation. cboPlaces Field
 frmInfluenceCalculation. cboRegion Field
 frmInfluenceCalculation. cboSurface Field
 frmInfluenceCalculation. components Field
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frmInfluenceCalculation. fltDensity Field
frmInfluenceCalculation. fltFamilies Field
frmInfluenceCalculation. fltFinalInfluence Field
frmInfluenceCalculation. fltFlats Field
frmInfluenceCalculation. fltGarbage Field
frmInfluenceCalculation. fltInhabitans Field
frmInfluenceCalculation. fltLivingPlaces Field
frmInfluenceCalculation. fltSurface Field
frmInfluenceCalculation. grpCityInfo Field
frmInfluenceCalculation. grpDensity Field
frmInfluenceCalculation. grpFamilies Field
frmInfluenceCalculation. grpFlates Field
frmInfluenceCalculation. grpGarbage Field
frmInfluenceCalculation. grpInhabitans Field
frmInfluenceCalculation. grpLI Field
frmInfluenceCalculation. grpPlaces Field
frmInfluenceCalculation. grpSurface Field
frmInfluenceCalculation. label1 Field
frmInfluenceCalculation. label10 Field
frmInfluenceCalculation. label11 Field
frmInfluenceCalculation. label12 Field
frmInfluenceCalculation. label2 Field
frmInfluenceCalculation. label3 Field
frmInfluenceCalculation. label4 Field
frmInfluenceCalculation. label5 Field
frmInfluenceCalculation. label6 Field
frmInfluenceCalculation. label7 Field
frmInfluenceCalculation. label8 Field
frmInfluenceCalculation. label9 Field
frmInfluenceCalculation. lblCity Field
frmInfluenceCalculation. lblCountry Field
frmInfluenceCalculation. lblDensity Field
frmInfluenceCalculation. lblFamilies Field
frmInfluenceCalculation. lblFlates Field
frmInfluenceCalculation. lblGarbage Field
frmInfluenceCalculation. lblIDensity Field
frmInfluenceCalculation. lblIFamilies Field
frmInfluenceCalculation. lblIFlates Field
frmInfluenceCalculation. lblIGarbage Field
frmInfluenceCalculation. lblIInhabitans Field
frmInfluenceCalculation. lblInhabitans Field
frmInfluenceCalculation. lblIPlaces Field
frmInfluenceCalculation. lblISurface Field
frmInfluenceCalculation. lblRegion Field
frmInfluenceCalculation. lblSurface Field
frmInfluenceCalculation. objCityRepo Field
frmInfluenceCalculation. objDataContext Field
frmInfluenceCalculation. objDrzaviRepo Field
frmInfluenceCalculation. objIFRepo Field
frmInfluenceCalculation. objRegionRepo Field
frmInfluenceCalculation. tabDensity Field
frmInfluenceCalculation. tabFamilies Field
frmInfluenceCalculation. tabFlats Field
frmInfluenceCalculation. tabGarbage Field
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 frmInfluenceCalculation. tabInfluence Field
 frmInfluenceCalculation. tabInhabitans Field
 frmInfluenceCalculation. tabLI Field
 frmInfluenceCalculation. tabLivingPlaces Field
 frmInfluenceCalculation. tabSurface Field
 frmInfluenceCalculation. txtIDensity Field
 frmInfluenceCalculation. txtIFamilies Field
 frmInfluenceCalculation. txtIFlates Field
 frmInfluenceCalculation. txtIGarbage Field
 frmInfluenceCalculation. txtIInhabitans Field
 frmInfluenceCalculation. txtIPlaces Field
 frmInfluenceCalculation. txtISurface Field
 frmInfluenceCalculation. txtKD Field
 frmInfluenceCalculation. txtKG Field
 frmInfluenceCalculation. txtKN Field
 frmInfluenceCalculation. txtKNM Field
 frmInfluenceCalculation. txtKO Field
 frmInfluenceCalculation. txtKP Field
 frmInfluenceCalculation. txtKS Field
 frmInfluenceCalculation. txtLogicalInfluence Field
 frmInfluenceCalculation. txtLV Field
 frmInfluenceCalculation. txtLVRang Field
 frmInfluenceCalculation. txtSopstTolkLV Field
o frmInfluenceCalculation Methods
 frmInfluenceCalculation. BindCombos Method
 frmInfluenceCalculation. btnNewCalculation_Click Method
 frmInfluenceCalculation. btnZapisiLV_Click Method
 frmInfluenceCalculation. cboCountry_SelectedIndexChanged Method
 frmInfluenceCalculation. cboDensity_SelectedIndexChanged Method
 frmInfluenceCalculation. cboFamilies_SelectedIndexChanged Method
 frmInfluenceCalculation. cboFlates_SelectedIndexChanged Method
 frmInfluenceCalculation. cboGarbage_SelectedIndexChanged Method
 frmInfluenceCalculation. cboInhabitans_SelectedIndexChanged Method
 frmInfluenceCalculation. cboPlaces_SelectedIndexChanged Method
 frmInfluenceCalculation. cboRegion_SelectedIndexChanged Method
 frmInfluenceCalculation. cboSurface_SelectedIndexChanged Method
 frmInfluenceCalculation. Dispose Method
 frmInfluenceCalculation. FindInterpretationForCombo Method
 frmInfluenceCalculation. frmInfluenceCalculation_Activated Method
 frmInfluenceCalculation. InfluenceExistsForCity Method
 frmInfluenceCalculation. InitializeComponent Method
 frmInfluenceCalculation. InitializeControls Method
 frmInfluenceCalculation. tabInfluence_SelectedIndexChanged Method
frmMDIParent Class
 frmMDIParent Constructor
o frmMDIParent Fields
 frmMDIParent. calcGradeToolStripMenuItem Field
 frmMDIParent. components Field
 frmMDIParent. exitToolStripMenuItem Field
 frmMDIParent. frmA Field
 frmMDIParent. frmCRC Field
 frmMDIParent. frmGC Field
 frmMDIParent. frmGR Field
 frmMDIParent. frmIC Field
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 frmMDIParent. frmRC Field
 frmMDIParent. frmRCR Field
 frmMDIParent. frmSAA Field
 frmMDIParent. frmScReview Field
 frmMDIParent. frmSR Field
 frmMDIParent. frmTR Field
 frmMDIParent. helpToolStripMenuItem Field
 frmMDIParent. mainMenu Field
 frmMDIParent. mainToolStrip Field
 frmMDIParent. menuItemRealCalcs Field
 frmMDIParent. menuItemRealCalcsReport Field
 frmMDIParent. operationsPlacesToolStripMenuItem Field
 frmMDIParent. operationsToolStripMenuItem Field
 frmMDIParent. reportGradesByRegionToolStripMenuItem Field
 frmMDIParent. reportToolStripMenuItem Field
 frmMDIParent. reviewGradesByRegionToolStripMenuItem Field
 frmMDIParent. reviewLogisticalInfluenceByRefion Field
 frmMDIParent. reviewTablesToolStripMenuItem Field
 frmMDIParent. reviewToolStripMenuItem Field
 frmMDIParent. tbAbout Field
 frmMDIParent. tbCountriesRegionsCities Field
 frmMDIParent. tbExit Field
 frmMDIParent. tbHelp Field
 frmMDIParent. tbInfluenceCalcToolStripMenuItem Field
 frmMDIParent. tbTablesReview Field
 frmMDIParent. toolStripCalcsDropdownBtn Field
 frmMDIParent. toolstripItemLogisticalGradesReport Field
 frmMDIParent. toolstripItemLogisticalGradesReview Field
 frmMDIParent. toolstripItemLogisticalInfluenceCalc Field
 frmMDIParent. toolstripItemLogisticalInfluenceReport Field
 frmMDIParent. toolstripItemLogisticalInfluenceReview Field
 frmMDIParent. toolStripItemRealCalc Field
 frmMDIParent. toolstripItemRealCalcReport Field
 frmMDIParent. toolstripItemRealCalcReview Field
 frmMDIParent. toolstripItemRealCalculations Field
 frmMDIParent. toolstripItemScenariosAlternatives Field
 frmMDIParent. toolstripItemScenariosAnalysisReport Field
 frmMDIParent. toolstripItemScenariosAnalysisReview Field
 frmMDIParent. toolstripLogisticalGradesCalc Field
 frmMDIParent. toolstripReviewsDropdown Field
 frmMDIParent. toolStripScenarioReview Field
 frmMDIParent. toolstripScenariosAlternativesAnalysis Field
 frmMDIParent. toolStripScenariosAnalysisReport Field
 frmMDIParent. toolStripSeparator1 Field
 frmMDIParent. toolStripSeparator2 Field
 frmMDIParent. toolStripSeparator2 Field
 frmMDIParent. toostripItemReportsDropdown Field
 frmMDIParent. tsiLogisticalInfluenceByRegion Field
 frmMDIParent. usersHelpToolStripMenuItem Field
 frmMDIParent. аboutToolStripMenuItem Field
frmMDIParent Methods
 frmMDIParent. calcGradeToolStripMenuItem_Click Method
 frmMDIParent. Dispose Method
 frmMDIParent. exitToolStripMenuItem_Click Method
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frmMDIParent. frmMDIParent_FormClosed Method
frmMDIParent. frmMDIParent_Load Method
frmMDIParent. frmMDIParent_Load Method
frmMDIParent. InitializeComponent Method
frmMDIParent. menuItemRealCalcs_Click Method
frmMDIParent. menuItemRealCalcsReport_Click Method
frmMDIParent. OpenForm Method
frmMDIParent. operationsPlacesToolStripMenuItem_Click Method
frmMDIParent. reportGradesByRegionToolStripMenuItem_Click
Method
 frmMDIParent. reviewGradesByRegionToolStripMenuItem_Click
Method
 frmMDIParent. reviewLogisticalInfluenceByRefion_Click Method
 frmMDIParent. reviewTablesToolStripMenuItem_Click Method
 frmMDIParent. tbAbout_Click Method
 frmMDIParent. tbCalcGrade_Click Method
 frmMDIParent. tbCountriesRegionsCities_Click Method
 frmMDIParent. tbExit_Click Method
 frmMDIParent. tbGradesByRegion_Click Method
 frmMDIParent. tbHelp_Click Method
 frmMDIParent. tbInfluenceCalc_ToolStripMenuItem_Click Method
 frmMDIParent. tbReportGradesByRegion_Click Method
 frmMDIParent. tbTablesReview_Click Method
 frmMDIParent. toolstripItemLogisticalGradesReport_Click Method
 frmMDIParent. toolstripItemLogisticalGradesReview_Click Method
 frmMDIParent. toolstripItemLogisticalInfluenceCalc_Click Method
 frmMDIParent. toolstripItemLogisticalInfluenceReport_Click Method
 frmMDIParent. toolstripItemLogisticalInfluenceReview_Click Method
 frmMDIParent. toolStripItemRealCalc_Click Method
 frmMDIParent. toolstripItemRealCalcReport_Click Method
 frmMDIParent. toolstripItemRealCalcReview_Click Method
 frmMDIParent. toolstripItemRealCalculations_Click Method
 frmMDIParent. toolstripItemScenariosAlternatives_Click Method
 frmMDIParent. toolstripItemScenariosAnalysisReport_Click Method
 frmMDIParent. toolstripItemScenariosAnalysisReview_Click Method
 frmMDIParent. toolstripLogisticalGradesCalc_Click Method
 frmMDIParent. toolStripScenarioReview_Click Method
 frmMDIParent. toolstripScenariosAlternativesAnalysis_Click Method
 frmMDIParent. toolStripScenariosAnalysisReport_Click Method
 frmMDIParent. tsiLogisticalInfluenceByRegion_Click Method
 frmMDIParent. usersHelpToolStripMenuItem_Click Method
 frmMDIParent. аboutToolStripMenuItem_Click Method
frmRealCalculations Class
 frmRealCalculations Constructor
o frmRealCalculations Fields
 frmRealCalculations. btnClear Field
 frmRealCalculations. btnSave Field
 frmRealCalculations. cboAC Field
 frmRealCalculations. cboACO Field
 frmRealCalculations. cboAD Field
 frmRealCalculations. cboAI Field
 frmRealCalculations. cboAlternativa Field
 frmRealCalculations. cboAS Field
 frmRealCalculations. cboCity Field
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frmRealCalculations. cboCountry Field
frmRealCalculations. cboDDL Field
frmRealCalculations. cboDL Field
frmRealCalculations. cboEcological Field
frmRealCalculations. cboEconomical Field
frmRealCalculations. cboFunctionalConcepts Field
frmRealCalculations. cboKarakter Field
frmRealCalculations. cboOL Field
frmRealCalculations. cboRegion Field
frmRealCalculations. cboScenario Field
frmRealCalculations. cboSpaceConcepts Field
frmRealCalculations. cboTech Field
frmRealCalculations. cboTechinical Field
frmRealCalculations. cboTimeConcepts Field
frmRealCalculations. cboTransport Field
frmRealCalculations. components Field
frmRealCalculations. grpApproaches Field
frmRealCalculations. grpCityInfo Field
frmRealCalculations. grpConcepts Field
frmRealCalculations. grpLogisticalInfluence Field
frmRealCalculations. grpOdds Field
frmRealCalculations. grpTLF Field
frmRealCalculations. label1 Field
frmRealCalculations. label10 Field
frmRealCalculations. label11 Field
frmRealCalculations. label12 Field
frmRealCalculations. label13 Field
frmRealCalculations. label14 Field
frmRealCalculations. label15 Field
frmRealCalculations. label2 Field
frmRealCalculations. label3 Field
frmRealCalculations. label4 Field
frmRealCalculations. label5 Field
frmRealCalculations. label6 Field
frmRealCalculations. label7 Field
frmRealCalculations. label8 Field
frmRealCalculations. label9 Field
frmRealCalculations. lblAC Field
frmRealCalculations. lblACO Field
frmRealCalculations. lblAD Field
frmRealCalculations. lblAI Field
frmRealCalculations. lblAS Field
frmRealCalculations. lblCity Field
frmRealCalculations. lblCountry Field
frmRealCalculations. lblDDL Field
frmRealCalculations. lblDL Field
frmRealCalculations. lblDVlijanie Field
frmRealCalculations. lblEcological Field
frmRealCalculations. lblEconomical Field
frmRealCalculations. lblFunctionalConcepts Field
frmRealCalculations. lblGVlijanie Field
frmRealCalculations. lblKarakter Field
frmRealCalculations. lblKOVlijanie Field
frmRealCalculations. lblNMVlijanie Field
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 frmRealCalculations. lblNVlijanie Field
 frmRealCalculations. lblOperationLevel Field
 frmRealCalculations. lblPVlijanie Field
 frmRealCalculations. lblRegion Field
 frmRealCalculations. lblSpaceConcepts Field
 frmRealCalculations. lblSVlijanie Field
 frmRealCalculations. lblTech Field
 frmRealCalculations. lblTechnical Field
 frmRealCalculations. lblTimeConcepts Field
 frmRealCalculations. lblTransport Field
 frmRealCalculations. objCityRepo Field
 frmRealCalculations. objDataContext Field
 frmRealCalculations. objDrzaviRepo Field
 frmRealCalculations. objIIRepo Field
 frmRealCalculations. objLogisticalInfluence Field
 frmRealCalculations. objRealCalculationRepo Field
 frmRealCalculations. objRegionRepo Field
 frmRealCalculations. txtD Field
 frmRealCalculations. txtG Field
 frmRealCalculations. txtKO Field
 frmRealCalculations. txtN Field
 frmRealCalculations. txtNM Field
 frmRealCalculations. txtP Field
 frmRealCalculations. txtS Field
o frmRealCalculations Methods
 frmRealCalculations. BindCombos Method
 frmRealCalculations. btnClear_Click Method
 frmRealCalculations. btnSave_Click Method
 frmRealCalculations. cboCountry_SelectedIndexChanged Method
 frmRealCalculations. cboRegion_SelectedIndexChanged Method
 frmRealCalculations. Dispose Method
 frmRealCalculations. frmRealCalculations_Activated Method
 frmRealCalculations. InitializeComponent Method
 frmRealCalculations. InitializeControls Method
 frmRealCalculations. txtD_Leave Method
 frmRealCalculations. txtG_Leave Method
 frmRealCalculations. txtKO_Leave Method
 frmRealCalculations. txtN_Leave Method
 frmRealCalculations. txtNM_Leave Method
 frmRealCalculations. txtP_Leave Method
 frmRealCalculations. txtS_Leave Method
frmRealCalculationsReview Class
 frmRealCalculationsReview Constructor
o frmRealCalculationsReview Fields
 frmRealCalculationsReview. btnDisplayRegion Field
 frmRealCalculationsReview. btnRemoveRealCalc Field
 frmRealCalculationsReview. cboCountry Field
 frmRealCalculationsReview. cboRegion Field
 frmRealCalculationsReview. components Field
 frmRealCalculationsReview. dgvRealCalcReview Field
 frmRealCalculationsReview. grpCityInfo Field
 frmRealCalculationsReview. lblCountry Field
 frmRealCalculationsReview. lblRegion Field
 frmRealCalculationsReview. objDataContext Field
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 frmRealCalculationsReview. objDrzaviRepo Field
 frmRealCalculationsReview. objRealCalculationRepo Field
 frmRealCalculationsReview. objRegionRepo Field
o frmRealCalculationsReview Methods
 frmRealCalculationsReview. AdjustDataGridViewColumns Method
 frmRealCalculationsReview. BindCombos Method
 frmRealCalculationsReview. btnDisplayRegion_Click Method
 frmRealCalculationsReview. btnRemoveRealCalc_Click Method
 frmRealCalculationsReview. cboCountry_SelectedIndexChanged
Method
 frmRealCalculationsReview. Dispose Method
 frmRealCalculationsReview. frmRealCalculationsReview_Activated
Method
 frmRealCalculationsReview. InitializeComponent Method
 frmRealCalculationsReview. LoadData Method
frmReportViewer Class
o frmReportViewer Constructor
 frmReportViewer Constructor (Int32, ReportType)
 frmReportViewer Constructor (Int32, ReportType, Boolean)
o frmReportViewer Fields
 frmReportViewer. blnCityOnly Field
 frmReportViewer. components Field
 frmReportViewer. dSOpstiniOcenki Field
 frmReportViewer. dSOpstiniVlijanija Field
 frmReportViewer. dSRealniPresmetki Field
 frmReportViewer. dsScenarijaAnalizi1 Field
 frmReportViewer. intSelectedCity Field
 frmReportViewer. intSelectedRegion Field
 frmReportViewer. opstiniOcenkiBindingSource Field
 frmReportViewer. opstiniOcenkiTableAdapter Field
 frmReportViewer. opstiniVlijanijaBindingSource Field
 frmReportViewer. opstiniVlijanijaTableAdapter Field
 frmReportViewer. realCalculationsBindingSource Field
 frmReportViewer. realCalculationTableAdapter Field
 frmReportViewer. reportDataSource Field
 frmReportViewer. reportType Field
 frmReportViewer. reportViewer1 Field
 frmReportViewer. scenarijaAnaliziBindingSource Field
 frmReportViewer. scenarijaAnaliziTableAdapter1 Field
o frmReportViewer Methods
 frmReportViewer. Dispose Method
 frmReportViewer. frmReportViewer_Activated Method
 frmReportViewer. frmReportViewer_Load Method
 frmReportViewer. frmReportViewer_Resize Method
 frmReportViewer. InitializeComponent Method
 frmReportViewer. LocalReport_SubreportProcessing Method
 frmReportViewer. ShowReport Method
frmScenarioAlternativeInterpretation Class
 frmScenarioAlternativeInterpretation Constructor
o frmScenarioAlternativeInterpretation Fields
 frmScenarioAlternativeInterpretation. btnClose Field
 frmScenarioAlternativeInterpretation. components Field
 frmScenarioAlternativeInterpretation.
lblScenarioAlternativeInterpretation Field
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 frmScenarioAlternativeInterpretation. richTextBox1 Field
frmScenarioAlternativeInterpretation Methods
 frmScenarioAlternativeInterpretation. btnClose_Click Method
 frmScenarioAlternativeInterpretation. Dispose Method
 frmScenarioAlternativeInterpretation. InitializeComponent Method
frmScenarioPersonalAnalysis Class
o frmScenarioPersonalAnalysis Constructor
 frmScenarioPersonalAnalysis Constructor
 frmScenarioPersonalAnalysis Constructor (Boolean, String)
o frmScenarioPersonalAnalysis Fields
 frmScenarioPersonalAnalysis. btnClose Field
 frmScenarioPersonalAnalysis. btnSave Field
 frmScenarioPersonalAnalysis. components Field
 frmScenarioPersonalAnalysis. label1 Field
 frmScenarioPersonalAnalysis. richPersonalAnalysis Field
o frmScenarioPersonalAnalysis Methods
 frmScenarioPersonalAnalysis. btnClose_Click Method
 frmScenarioPersonalAnalysis. btnSave_Click Method
 frmScenarioPersonalAnalysis. Dispose Method
 frmScenarioPersonalAnalysis. InitializeComponent Method
o frmScenarioPersonalAnalysis Properties
 frmScenarioPersonalAnalysis. PersonalAnalysis Property
frmScenarioPossibilities Class
o frmScenarioPossibilities Constructor
 frmScenarioPossibilities Constructor (Int32)
 frmScenarioPossibilities Constructor (Boolean, TolkuvanjeMoznosti)
o frmScenarioPossibilities Fields
 frmScenarioPossibilities. btnClose Field
 frmScenarioPossibilities. btnDisplay Field
 frmScenarioPossibilities. btnSave Field
 frmScenarioPossibilities. components Field
 frmScenarioPossibilities. intScenarioId Field
 frmScenarioPossibilities. label1 Field
 frmScenarioPossibilities. lblSelectedPossibilityText Field
 frmScenarioPossibilities. lstPossibilities Field
 frmScenarioPossibilities. mblnIsReadOnly Field
 frmScenarioPossibilities. objDataContext Field
 frmScenarioPossibilities. objListTolkuvanjeMoznosti Field
 frmScenarioPossibilities. objScenarioAnalysis Field
 frmScenarioPossibilities. richPossibilities Field
o frmScenarioPossibilities Methods
 frmScenarioPossibilities. BindListBox Method
 frmScenarioPossibilities. btnClose_Click Method
 frmScenarioPossibilities. btnDisplay_Click Method
 frmScenarioPossibilities. btnSave_Click Method
 frmScenarioPossibilities. Dispose Method
 frmScenarioPossibilities. frmScenarioPossibilities_Activated Method
 frmScenarioPossibilities. InitializeComponent Method
o frmScenarioPossibilities Properties
 frmScenarioPossibilities. MoznostiId Property
frmScenariosAlternativesAnalysis Class
 frmScenariosAlternativesAnalysis Constructor
o frmScenariosAlternativesAnalysis Fields
 frmScenariosAlternativesAnalysis. btnAddScenarioForCity Field
o

•

•

•
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frmScenariosAlternativesAnalysis. btnClear Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. btnImprovedScenarios Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. btnPersonalAnalysis Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. btnPossibilities Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. btnScenarioInterpretation Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. cboAlternative Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. cboCity Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. cboCountry Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. cboRegion Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. components Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. grpCityInfo Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. grpLO Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. grpLV Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. grpSA Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. grpScenarioInfo Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. intPodobrenoScenarioId Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. intScenarijaPreminId Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. intSelectedCity Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. intTolkuvanjeMoznostiId Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. label10 Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. label2 Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. label3 Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. label4 Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. label5 Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. label6 Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. label7 Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. label8 Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. label9 Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. lblAlternative Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. lblAproachesImpact Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. lblAspectsImpact Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. lblCity Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. lblConceptsImpact Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. lblCountry Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. lblOverallGrade Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. lblRang Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. lblRegion Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. lblScenario Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. lblTLFImpact Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. objCityRepo Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. objDataContext Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. objDrzaviRepo Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. objOpstinaOcenka Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. objOpstinaVlijanie Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. objRegionRepo Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. objScenarioAnalysis Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. objTolkuvanjeScenarija Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. strPersonalAnalysis Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. txtAproachesImpact Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. txtAspectsImpact Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. txtConceptsImpact Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. txtKD Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. txtKG Field
frmScenariosAlternativesAnalysis. txtKN Field
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 frmScenariosAlternativesAnalysis. txtKNM Field
 frmScenariosAlternativesAnalysis. txtKO Field
 frmScenariosAlternativesAnalysis. txtKP Field
 frmScenariosAlternativesAnalysis. txtKS Field
 frmScenariosAlternativesAnalysis. txtLV Field
 frmScenariosAlternativesAnalysis. txtLVRang Field
 frmScenariosAlternativesAnalysis. txtOverallGrade Field
 frmScenariosAlternativesAnalysis. txtRang Field
 frmScenariosAlternativesAnalysis. txtScenario Field
 frmScenariosAlternativesAnalysis. txtTLFImpact Field
o frmScenariosAlternativesAnalysis Methods
 frmScenariosAlternativesAnalysis. BindCombos Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. btnAddScenarioForCity_Click
Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. btnClear_Click Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. btnImprovedScenarios_Click
Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. btnPersonalAnalysis_Click Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. btnPossibilities_Click Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. btnScenarioInterpretation_Click
Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. cboCity_SelectedIndexChanged
Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. cboCountry_SelectedIndexChanged
Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. cboRegion_SelectedIndexChanged
Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. ClearTextboxes Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. Dispose Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis.
frmScenariosAlternativesAnalysis_Activated Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. InitializeComponent Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. InitializeControls Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. LoadLogisticalGrade Method
 frmScenariosAlternativesAnalysis. LoadLogisticalInfluence Method
frmScenariosReview Class
 frmScenariosReview Constructor
o frmScenariosReview Fields
 frmScenariosReview. btnDisplayRegion Field
 frmScenariosReview. btnImprovedScenario Field
 frmScenariosReview. btnPersonalAnalysis Field
 frmScenariosReview. btnPossibilities Field
 frmScenariosReview. btnRemoveAnalysis Field
 frmScenariosReview. btnScenarioInterpretation Field
 frmScenariosReview. cboCountry Field
 frmScenariosReview. cboRegion Field
 frmScenariosReview. components Field
 frmScenariosReview. dgvScenariosReview Field
 frmScenariosReview. grpCityInfo Field
 frmScenariosReview. lblCountry Field
 frmScenariosReview. lblRegion Field
 frmScenariosReview. objDataContext Field
 frmScenariosReview. objDrzaviRepo Field
 frmScenariosReview. objListScenarios Field
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 frmScenariosReview. objRegionRepo Field
 frmScenariosReview. objScenarioAnalysis Field
o frmScenariosReview Methods
 frmScenariosReview. AdjustDataGridViewColumns Method
 frmScenariosReview. BindCombos Method
 frmScenariosReview. btnDisplayRegion_Click Method
 frmScenariosReview. btnImprovedScenario_Click Method
 frmScenariosReview. btnPersonalAnalysis_Click Method
 frmScenariosReview. btnPossibilities_Click Method
 frmScenariosReview. btnRemoveAnalysis_Click Method
 frmScenariosReview. btnScenarioInterpretation_Click Method
 frmScenariosReview. cboCountry_SelectedIndexChanged Method
 frmScenariosReview. Dispose Method
 frmScenariosReview. frmScenariosReview_Activated Method
 frmScenariosReview. InitializeComponent Method
 frmScenariosReview. LoadData Method
frmSelectRegion Class
 frmSelectRegion Constructor
o frmSelectRegion Fields
 frmSelectRegion. btnCancel Field
 frmSelectRegion. btnOk Field
 frmSelectRegion. cboCities Field
 frmSelectRegion. cboSelectRegion Field
 frmSelectRegion. components Field
 frmSelectRegion. grpChoice Field
 frmSelectRegion. lblCity Field
 frmSelectRegion. lblSelectRegion Field
 frmSelectRegion. objCityRepo Field
 frmSelectRegion. objDataContext Field
 frmSelectRegion. objGradeRepo Field
 frmSelectRegion. radioCity Field
 frmSelectRegion. radioRegion Field
 frmSelectRegion. reportType Field
o frmSelectRegion Methods
 frmSelectRegion. BindCities Method
 frmSelectRegion. btnCancel_Click Method
 frmSelectRegion. btnOk_Click Method
 frmSelectRegion. cboSelectRegion_SelectedIndexChanged Method
 frmSelectRegion. Dispose Method
 frmSelectRegion. frmSelectRegion_Activated Method
 frmSelectRegion. frmSelectRegion_Load Method
 frmSelectRegion. InitializeComponent Method
 frmSelectRegion. LoadCombo Method
 frmSelectRegion. OpenForm Method
 frmSelectRegion. radioCity_CheckedChanged Method
 frmSelectRegion. radioRegion_CheckedChanged Method
frmSplashScreen Class
 frmSplashScreen Constructor
o frmSplashScreen Fields
 frmSplashScreen. components Field
 frmSplashScreen. imgLogo Field
 frmSplashScreen. lblAuthor Field
 frmSplashScreen. lblCopyright Field
 frmSplashScreen. lblTitle Field
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 frmSplashScreen. lblVersion Field
 frmSplashScreen. objTimer Field
 frmSplashScreen. worker Field
o frmSplashScreen Methods
 frmSplashScreen. Dispose Method
 frmSplashScreen. frmSplashScreen_Shown Method
 frmSplashScreen. InitializeComponent Method
 frmSplashScreen. objTimer_Tick Method
frmTablesReview Class
 frmTablesReview Constructor
o frmTablesReview Fields
 frmTablesReview. cboTable Field
 frmTablesReview. components Field
 frmTablesReview. dgvTable Field
 frmTablesReview. grpTableKind Field
 frmTablesReview. grpTablesReview Field
 frmTablesReview. lblTablesReview Field
 frmTablesReview. objIIRepo Field
 frmTablesReview. objPurposes Field
 frmTablesReview. objPurposesGrades Field
 frmTablesReview. radioGeneral Field
 frmTablesReview. radioGrades Field
o frmTablesReview Methods
 frmTablesReview. AdjustDataGridViewLook Method
 frmTablesReview. cboTable_SelectedIndexChanged Method
 frmTablesReview. Dispose Method
 frmTablesReview. frmTablesReview_Load Method
 frmTablesReview. InitializeComponent Method
 frmTablesReview. radioGeneral_CheckedChanged Method
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LMUKO.Models Namespace
Alternativa Class
 Alternativa Constructor
o Alternativa Properties
 Alternativa. Id Property
 Alternativa. ImeAlternativa Property
 Alternativa. TolkuvanjeScenarija Property
Drzava Class
 Drzava Constructor
o Drzava Properties
 Drzava. ID Property
 Drzava. Ime Property
 Drzava. Regions Property
Koeficienti Class
 Koeficienti Constructor
o Koeficienti Properties
 Koeficienti. ID Property
 Koeficienti. LogistickoVlijanieRealniPodatoci Property
 Koeficienti. Rang Property
 Koeficienti. Tolkuvanja Property
 Koeficienti. Vlijanie Property
 Koeficienti. Vrednost Property
LogistickoVlijanieRealniPodatoci Class
 LogistickoVlijanieRealniPodatoci Constructor
o LogistickoVlijanieRealniPodatoci Properties
 LogistickoVlijanieRealniPodatoci. DolnaGranica Property
 LogistickoVlijanieRealniPodatoci. GornaGranica Property
 LogistickoVlijanieRealniPodatoci. Id Property
 LogistickoVlijanieRealniPodatoci. Klasa Property
 LogistickoVlijanieRealniPodatoci. Koeficient Property
 LogistickoVlijanieRealniPodatoci. KoeficientId Property
 LogistickoVlijanieRealniPodatoci. Namena Property
 LogistickoVlijanieRealniPodatoci. NamenaId Property
Namena Class
 Namena Constructor
o Namena Properties
 Namena. ID Property
 Namena. Ime Property
 Namena.IsGradeInpretation Property
 Namena. LogistickoVlijanieRealniPodatoci Property
 Namena. Tolkuvanja Property
 Namena. TolkuvanjeOcenki Property
Opstina Class
 Opstina Constructor
o Opstina Properties
 Opstina. ID Property
 Opstina. Ime Property
 Opstina. OpstiniOcenki Property
 Opstina. Region Property
 Opstina. RegionID Property
 Opstina. ScenarijaAnalizi Property
OpstiniOcenki Class
 OpstiniOcenki Constructor
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OpstiniOcenki Properties
 OpstiniOcenki. AspektiOcenka Property
 OpstiniOcenki. Datum Property
 OpstiniOcenki. ID Property
 OpstiniOcenki. KonceptiOcenka Property
 OpstiniOcenki. Opstina Property
 OpstiniOcenki. OpstinaID Property
 OpstiniOcenki. PristapiOcenka Property
 OpstiniOcenki. Rang Property
 OpstiniOcenki. SopstvenoTolkuvanjeAspekti Property
 OpstiniOcenki. SopstvenoTolkuvanjeKoncepti Property
 OpstiniOcenki. SopstvenoTolkuvanjeOcenka Property
 OpstiniOcenki. SopstvenoTolkuvanjePristapi Property
 OpstiniOcenki. SopstvenoTolkuvanjeZNF Property
 OpstiniOcenki. TolkuvanjeAspekti Property
 OpstiniOcenki. TolkuvanjeKoncepti Property
 OpstiniOcenki. TolkuvanjePristapi Property
 OpstiniOcenki. TolkuvanjeZNF Property
 OpstiniOcenki. VkupnaOcenka Property
 OpstiniOcenki. ZNFOcenka Property
OpstiniVlijanija Class
 OpstiniVlijanija Constructor
o OpstiniVlijanija Properties
 OpstiniVlijanija. Datum Property
 OpstiniVlijanija. Id Property
 OpstiniVlijanija. KoeficientDomakinstva Property
 OpstiniVlijanija. KoeficientGustina Property
 OpstiniVlijanija. KoeficientKomunalenOtpad Property
 OpstiniVlijanija. KoeficientNaselenie Property
 OpstiniVlijanija. KoeficientNaseleniMesta Property
 OpstiniVlijanija. KoeficientPovrsina Property
 OpstiniVlijanija. KoeficientStanovi Property
 OpstiniVlijanija. LogistickoVlijanie Property
 OpstiniVlijanija. Opstina Property
 OpstiniVlijanija. OpstinaID Property
 OpstiniVlijanija. Rang Property
 OpstiniVlijanija. SopstvenoTolkuvanjeLogistickoVlijanie Property
 OpstiniVlijanija. TolkuvanjeDomakinstva Property
 OpstiniVlijanija. TolkuvanjeGustina Property
 OpstiniVlijanija. TolkuvanjeKomunalenOtpad Property
 OpstiniVlijanija. TolkuvanjeLogistickoVlijanie Property
 OpstiniVlijanija. TolkuvanjeNaselenie Property
 OpstiniVlijanija. TolkuvanjeNaseleniMesta Property
 OpstiniVlijanija. TolkuvanjePovrsina Property
 OpstiniVlijanija. TolkuvanjeStanovi Property
RealniPresmetki Class
 RealniPresmetki Constructor
o RealniPresmetki Properties
 RealniPresmetki. Alternativa Property
 RealniPresmetki. DrzavaId Property
 RealniPresmetki. Id Property
 RealniPresmetki. Karakter Property
 RealniPresmetki. LogistickiDecentralizacijaPristap Property
 RealniPresmetki. LogistickiDiferencirackiZNF Property
o

•

•
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 RealniPresmetki. LogistickiDispozitivniZNF Property
 RealniPresmetki. LogistickiEkoloskiAspekti Property
 RealniPresmetki. LogistickiEkonomskiAspekti Property
 RealniPresmetki. LogistickiFunkcionalenKoncept Property
 RealniPresmetki. LogistickiIntegracijaPristap Property
 RealniPresmetki. LogistickiKoncetracijaPristap Property
 RealniPresmetki. LogistickiKooperacijaPristap Property
 RealniPresmetki. LogistickiOperativniZNF Property
 RealniPresmetki. LogistickiProstorenKoncept Property
 RealniPresmetki. LogistickiSoobrakajnoTransportniAspekti Property
 RealniPresmetki. LogistickiSpecijalizacijaPristap Property
 RealniPresmetki. LogistickiTehnickiAspekti Property
 RealniPresmetki. LogistickiTehnoloskiAspekti Property
 RealniPresmetki. LogistickiVremenskiKoncept Property
 RealniPresmetki. LogistickoVlijanieDomakinstva Property
 RealniPresmetki. LogistickoVlijanieGustina Property
 RealniPresmetki. LogistickoVlijanieKomunalenOtpad Property
 RealniPresmetki. LogistickoVlijanieNaselenie Property
 RealniPresmetki. LogistickoVlijanieNaseleniMesta Property
 RealniPresmetki. LogistickoVlijaniePovrsina Property
 RealniPresmetki. LogistickoVlijanieStanovi Property
 RealniPresmetki. OpstinaId Property
 RealniPresmetki. RealnaBrojkaDomakinstva Property
 RealniPresmetki. RealnaBrojkaGustina Property
 RealniPresmetki. RealnaBrojkaKomunalenOtpad Property
 RealniPresmetki. RealnaBrojkaNaselenie Property
 RealniPresmetki. RealnaBrojkaNaseleniMesta Property
 RealniPresmetki. RealnaBrojkaPovrsina Property
 RealniPresmetki. RealnaBrojkaStanovi Property
 RealniPresmetki. RegionId Property
 RealniPresmetki. Scenario Property
RealniTolkuvanjaClass
 RealniTolkuvanja Constructor
o RealniTolkuvanja Properties
 RealniTolkuvanja. Id Property
 RealniTolkuvanja. RealnoTolkuvanje Property
 RealniTolkuvanja. ScenarijaPremini Property
Region Class
 Region Constructor
o Region Properties
 Region. Drzava Property
 Region. DrzavaID Property
 Region. ID Property
 Region. Ime Property
 Region. Opstini Property
ScenarijaAnaliza Class
 ScenarijaAnaliza Constructor
o ScenarijaAnaliza Properties
 ScenarijaAnaliza. AlternativeId Property
 ScenarijaAnaliza. Id Property
 ScenarijaAnaliza. MoznostiId Property
 ScenarijaAnaliza. Opstina Property
 ScenarijaAnaliza. OpstinaId Property
 ScenarijaAnaliza. OpstiniOcenkaId Property
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 ScenarijaAnaliza. OpstiniVlijanijaId Property
 ScenarijaAnaliza. PodobrenoScenarioId Property
 ScenarijaAnaliza. RegionId Property
 ScenarijaAnaliza. ScenarijaPreminiId Property
 ScenarijaAnaliza. ScenarioId Property
 ScenarijaAnaliza. SopstvenaAnaliza Property
 ScenarijaAnaliza. TolkuvanjeId Property
ScenarijaPremini Class
 ScenarijaPreminiConstructor
o ScenarijaPremini Properties
 ScenarijaPremini. Id Property
 ScenarijaPremini. OsnovnoScenarioId Property
 ScenarijaPremini. PodobrenoScenarioId Property
 ScenarijaPremini. RealnoTolkuvanje Property
 ScenarijaPremini. RealnoTolkuvanjeId Property
 ScenarijaPremini. ScenarioPreminTekst Property
Scenario Class
 Scenario Constructor
o Scenarijo Properties
 Scenario. Id Property
 Scenario. ImeScenario Property
 Scenario. TolkuvanjeMoznosti Property
 Scenario. TolkuvanjeScenarija Property
Tolkuvanja Class
 Tolkuvanja Constructor
o Tolkuvanja Properties
 Tolkuvanja. ID Property
 Tolkuvanja. Koeficient Property
 Tolkuvanja. KoeficientID Property
 Tolkuvanja. Namena Property
 Tolkuvanja. NamenaID Property
 Tolkuvanja. Tolkuvanje Property
TolkuvanjeMoznosti Class
 TolkuvanjeMoznosti Constructor
o TolkuvanjeMoznosti Properties
 TolkuvanjeMoznosti. Id Property
 TolkuvanjeMoznosti. ImeMoznost Property
 TolkuvanjeMoznosti. Namena Property
 TolkuvanjeMoznosti. NamenaId Property
 TolkuvanjeMoznosti. Scenario Property
 TolkuvanjeMoznosti. ScenarioId Property
 TolkuvanjeMoznosti. TolkuvanjeMoznost Property
TolkuvanjeOcenki Class
 TolkuvanjeOcenki Constructor
o TolkuvanjeOcenki Properties
 TolkuvanjeOcenki. DolnaGranica Property
 TolkuvanjeOcenki. GornaGranica Property
 TolkuvanjeOcenki. ID Property
 TolkuvanjeOcenki. Namena Property
 TolkuvanjeOcenki. NamenaID Property
 TolkuvanjeOcenki. Rang Property
 TolkuvanjeOcenki. Tolkuvanje Property
TolkuvanjeScenarija Class
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 TolkuvanjeScenarija Constructor
TolkuvanjeScenarija Properties
 TolkuvanjeScenarija. Alternativa Property
 TolkuvanjeScenarija. AlternativaId Property
 TolkuvanjeScenarija. Id Property
 TolkuvanjeScenarija. Namena Property
 TolkuvanjeScenarija. NamenaId Property
 TolkuvanjeScenarija. Scenario Property
 TolkuvanjeScenarija. ScenarioId Property
 TolkuvanjeScenarija. Tolkuvanje Property
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LMUKO.ViewModels Namespace
ChartViewModel Class
 ChartViewModel Constructor
o ChartViewModel Properties
 ChartViewModel. ApproachesGrade Property
 ChartViewModel. AspectsGrade Property
 ChartViewModel. CityName Property
 ChartViewModel. ConceptsGrade Property
 ChartViewModel. FinalGrade Property
 ChartViewModel. TLFGrade Property
CityRegionCountry Class
 CityRegionCountry Constructor
o CityRegionCountry Properties
 CityRegionCountry. ID Property
 CityRegionCountry. ImeNaDrzava Property
 CityRegionCountry. ImeNaOpstina Property
 CityRegionCountry. ImeNaRegion Property
CityViewModel Class
 CityViewModel Constructor
o CityViewModel Properties
 CityViewModel. Id Property
 CityViewModel. Ime Property
GradeCityViewModel Class
 GradeCityViewModel Constructor
o GradeCityViewModel Properties
 GradeCityViewModel. ID Property
 GradeCityViewModel. Ime Property
GradeViewModel Class
 GradeViewModel Constructor
o GradeViewModel Properties
 GradeViewModel. AspektiOcenka Property
 GradeViewModel. ImeOpstina Property
 GradeViewModel. KonceptiOcenka Property
 GradeViewModel. PristapiOcenka Property
 GradeViewModel. Rang Property
 GradeViewModel. SopstvenoTolkuvanjeAspekti Property
 GradeViewModel. SopstvenoTolkuvanjeKoncepti Property
 GradeViewModel. SopstvenoTolkuvanjeOcenka Property
 GradeViewModel. SopstvenoTolkuvanjePristapi Property
 GradeViewModel. SopstvenoTolkuvanjeZNF Property
 GradeViewModel. TolkuvanjeAspekti Property
 GradeViewModel. TolkuvanjeKoncepti Property
 GradeViewModel. TolkuvanjeOcenka Property
 GradeViewModel. TolkuvanjePristapi Property
 GradeViewModel. TolkuvanjeZNF Property
 GradeViewModel. VkupnaOcenka Property
 GradeViewModel. ZNFOcenka Property
ImprovedScenariosViewModel Class
 ImprovedScenariosViewModel Constructor
o ImprovedScenariosViewModel Properties
 ImprovedScenariosViewModel. Id Property
 ImprovedScenariosViewModel. Name Property
InfluenceChartViewModel Class
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 InfluenceChartViewModel Constructor
InfluenceChartViewModel Properties
 InfluenceChartViewModel. CityName Property
 InfluenceChartViewModel. KoeficientDomakinstva Property
 InfluenceChartViewModel. KoeficientGustina Property
 InfluenceChartViewModel. KoeficientKomunalenOtpad Property
 InfluenceChartViewModel. KoeficientNaselenie Property
 InfluenceChartViewModel. KoeficientNaseleniMesta Property
 InfluenceChartViewModel. KoeficientPovrsina Property
 InfluenceChartViewModel. KoeficientStanovi Property
 InfluenceChartViewModel. LogistickoVlijanie Property
InfluenceGradesViewModel Class
 InfluenceGradesViewModel Constructor
o InfluenceGradesViewModel Properties
 InfluenceGradesViewModel. ImeOpstina Property
 InfluenceGradesViewModel. KoeficientDomakinstva Property
 InfluenceGradesViewModel. KoeficientGustina Property
 InfluenceGradesViewModel. KoeficientKomunalenOtpad Property
 InfluenceGradesViewModel. KoeficientNaselenie Property
 InfluenceGradesViewModel. KoeficientNaseleniMesta Property
 InfluenceGradesViewModel. KoeficientPovrsina Property
 InfluenceGradesViewModel. KoeficientStanovi Property
 InfluenceGradesViewModel. LogistickoVlijanie Property
 InfluenceGradesViewModel. Rang Property
 InfluenceGradesViewModel. SopstvenoTolkuvanjeLogistickoVlijanie
Property
 InfluenceGradesViewModel. TolkuvanjeDomakinstva Property
 InfluenceGradesViewModel. TolkuvanjeGustina Property
 InfluenceGradesViewModel. TolkuvanjeKomunalenOtpad Property
 InfluenceGradesViewModel. TolkuvanjeLogistickoVlijanie Property
 InfluenceGradesViewModel. TolkuvanjeNaselenie Property
 InfluenceGradesViewModel. TolkuvanjeNaseleniMesta Property
 InfluenceGradesViewModel. TolkuvanjePovrsina Property
 InfluenceGradesViewModel. TolkuvanjeStanovi Property
InterpretationViewModel Class
 InterpretationViewModel Constructor
o InterpretationViewModel Properties
 InterpretationViewModel. Impact Property
 InterpretationViewModel. Interpretation Property
 InterpretationViewModel. Odd Property
OddsViewModel Class
 OddsViewModel Constructor
o OddsViewModel Properties
 OddsViewModel. Impact Property
 OddsViewModel. Odd Property
OverallGradeRangViewModel Class
 OverallGradeRangViewModel Constructor
o OverallGradeRangViewModel Properties
 OverallGradeRangViewModel. OverallGradeInterpretation Property
 OverallGradeRangViewModel. Rang Property
PurposeViewModel Class
 PurposeViewModel Constructor
o PurposeViewModel Properties
o

•

•

•

•

•
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 PurposeViewModel. Id Property
 PurposeViewModel. Ime Property
RegionDrzava Class
 RegionDrzava Constructor
o RegionDrzava Properties
 RegionDrzava. ID Property
 RegionDrzava. ImeNaDrzava Property
 RegionDrzava. ImeNaRegion Property
RegionViewModel Class
 RegionViewModel Constructor
o RegionViewModel Class
 RegionViewModel. Id Property
 RegionViewModel. Ime Property
ScenarioViewModel Class
 ScenarioViewModel Constructor
o ScenarioViewModel Properties
 ScenarioViewModel. Alternativa Property
 ScenarioViewModel. Id Property
 ScenarioViewModel. ImeOpstina Property
 ScenarioViewModel. LogistickaOcenka Property
 ScenarioViewModel. LogistickaOcenkaRang Property
 ScenarioViewModel. LogistickoVlijanie Property
 ScenarioViewModel. LogistickoVlijanieRang Property
 ScenarioViewModel. OpstinaId Property
 ScenarioViewModel. Scenario Property
TableGradesInterpretationViewModel Class
 TableGradesInterpretationViewModel Constructor
o TableGradesInterpretationViewModel Properties
 TableGradesInterpretationViewModel. Interpretation Property
 TableGradesInterpretationViewModel. LowerLimit Property
 TableGradesInterpretationViewModel. Rang Property
 TableGradesInterpretationViewModel. UpperLimit Property
TableInterpretationViewModel Class
 TableInterpretationViewModel Constructor
o TableInterpretationViewModel Properties
 TableInterpretationViewModel. Impact Property
 TableInterpretationViewModel. Interpretation Property
 TableInterpretationViewModel. Odd Property

НАПОМЕНА:
Заради
огромната
големина
на
техничката
документација како збир на целокупен документ и неможност од целосен
приказ претставени се само најзначајните делови преку наслови и
поднаслови од оваа техничка документација која е костур на овај ЛМУКО.
Изгледот на ЛМУКО во приказ со прозорци нуди можност за брз и
флексибилен приод при стар на работа на ЛМУКО, но и на онај кој во
иднина ќе сака да носи одредени нови посакувани решенија во системот
УКО на државно, регионално и општинско ниво.
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КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

1. Публикации
2. Научните трудови кои се објавени во научни зборници, научните
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