Почитувани читатели,
Ми претставува особена чест да Ви го претставам
Локалниот акционен план за животна средина (ЛЕАП) на
општина Ѓорче Петров, чија основна цел е да креира
повеќе годишна стратегија и политика за заштита и
унапредување на животната средина и природата.
Процесот на изработка на овој документ траеше една
година, при што се работеше интензивно, континуирано и
квалитетно. За да се постигне целта, односно изработи
квалитетен и објективен документ беше потребно во овој
процес да се вклучи и јавноста. Општина Ѓорче Петров
вклучувањето на јавноста го правеше со нејзино
информирање преку WEB страната на општината, преку
печатените и електронските медиуми, Инфо – каналот на
локалната кабловска телевизија, преку анкетирање на
населението, организирани неколку трибини и акции од
областа на животната средина со населението, како и
преку спроведената јавна анкета на Нацрт - ЛЕАП документот.

Градоначалник Сокол
Митровски

Во текот на подготвувањето на ЛЕАП беа подготвени неколку тематски материјали и
основни документи, вклучувајќи извештаи подготвени во рамката ДПСИР (Движечки сили,
Притисоци, Состојба, Импликации, Реакции), за сите теми од областа на животната
средина.
Рамката ДПСИР овозможува доследен
аналитички пристап
кон
идентификувањето на клучните релации и резултирачките проблеми во рамките на еден
сектор. (Пристапот ДПСИР го користи и Европската агенција за животна средина - ЕЕА).
Со оваа методологија се идентификуваа проблемите во петте набљудувани медиуми во
животната средина (воздух, вода, отпад, почва и искористеност на земјиштето и природа);
беше извршено оценување на проблемите и нивна приоретизација.
При изработката на ЛЕАП документот беше извршена и детална анализа на заедницата, а
беа реално и објективно поставени целите, мерките и акциите со користење на SWOT –
анализа (сили, слабости, можности, закани).
Она што сите го очекуваме од ЛЕАП документот е негова доследна примена, и истиот
треба да биде главен патоказ при решавањето на еколошките проблеми, но истовремено
и алатка за обезбедување на финансиските средства потребни за имплементација на
проекти од сферата на животната средина.
Ја користам оваа прилика да ја
меѓународна агенција за развој) и
за Средна и Источна Европа
финансиска и техничка помош
Петров.

изразам својата благодарност кон СИДА (Шведска
Регионалниот центар за заштита на животната средина
(РЕЦ) - Канцеларија за Македонија за дадената
за изработка на ЛЕАП документот за општина Ѓорче

Истовремено се заблагодарувам на Министерството за животна средина и просторно
планирање, како и на членовите на Локалниот комитет, членовите на работните
групи и експертите кои беа ангажирани во рамките на проектот, на Локалниот
координатор, кои несебично, голем дел од своето време го посветија за изработка на
овој документ кој е од голема важност за општината. Воедно им се заблагодарувам и на
сите правни и физички лица, како и на граѓаните на општина Ѓорче Петров, кои го
дадоа својот придонес во процесот на изработка на овој документ.
Со почит,
Општина Ѓорче Петров
Градоначалник, Сокол Митровски
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УЧЕСНИЦИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИЗРАБОТКА НА ЛЕАП
Локален Комитет за изработка на ЛЕАП во општина Ѓорче Петров

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

Сокол Митровски
Харалампије Анѓелковски
Драган Серафимовски
Велко Антовски
Магдалена Јовановска
Злате Анастасов
Бошко Стојанов
Естерина Велчевска
Каја Шукова

10. Тони Ефремов
11. Проф. д-р Драги Данев
12. Д-р. Светислав Крстиќ
13. Велче Цветановски
14. Сафет Дрпљан
15. Владо Мицевски
16. Јосиф Таневски
17. Ангеловски Алеко
18. Мојсовски Благоја
19. Нелко Нелковски
20. Зоран Никифоровски
21. Војневски Тони
22. Гордана Јанакиевска
23. Драган Змијанац
24. Живко Туфекчиев
25. Бранко Стефновски
26. Ненад Мирчевски
27. Миле Лазиќ
28. Раде Милевски
29. Даниела Стојановска
30. Владимир Урдаревиќ
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Градоначалник на општина Ѓорче Петров
Претседавач на Совет на општина Ѓ.П.
Член на Совет на општина Ѓ.П.
Член на Совет на општина Ѓ.П.
Член на Совет на општина Ѓ.П
Член на Совет на општина Ѓ.П
Вработен во општина Ѓ.П
Вработен во општина Ѓ.П
Министерство за животна средина и просторно
планирање
Министерство за Економија
Машински факултет
Природно математички Факултет
Гимназија Кочо Рацин
ЈП Комунална хигиена
ЈП за просторно планирање
„Фармахем”
Фабрика „Карпош”
„Адинг”
НВО
НВО - Еколошко друштво „Природа”
НВО „Мултико”
НВО „Маркокулт”
Детска aмбасада „Меѓаши”
„Мак Сат и Наумовски”
„Сител “
„ Дневник”
М.З. „Ѓорче Петров”
М.З. „Даме Груев”
„МЦМС”
Член на Совет на Општина Ѓ.П. од
претходен мандат

Локален координатор за изработка на ЛЕАП, Драгица Тодоровска
Членови на работни групи
Работна група воздух:
Магдалена Трајковска - раководител
- Владо Каровски
- Димитар Младеновски
- Марјан Ѓуровски

Работна група вода:
Д-р Пецо Симјановски - раководител
- Димитар Руменов
- Бобан Пешевски
- Петар Јаневски

Работна група управување со отпад:
Наташа Бакревска - раководител
- Миле Милковски
- Кристина Темкова
- Марјан Лакс

Работна група почва и
искористување на земјиштето:
Видоја Трпески- раководител
- Јадранка Дамеска
- Зоран Никифоровски
- Сања Петровска
- Лилјана Ончевска

Работна група Природа:
Маријана Шушлевска- раководител
- Даниела Стојановска
- Иван Жежовски
- Јован Бошнаковски

Партнери во процесот на изработката на ЛЕАП


СИДА - Шведска меѓународна агенција за развој



РЕЦ - Регионал центар за заштита на животната средина за Централна и
Источна Европа - канцеларија во Македонија



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ



ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА



ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА



ЕСМ - Електростопанство на Македонија- подружница Скопје



ЈП ЗА ПРОСТОРНИ и УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ



ГРАЃАНСКИ ЕКОЛОШКИ ФОРУМ



НВО „ПРИРОДА”



МАРКОКУЛТ



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА- СКОПЈЕ



МТМ - телевизија



ДНЕВНИК - дневен весник



Мак Сат Наумовски - ТВ Кабловска



Македонско радио и др.
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Кратенки
-

ГЗЗЗ – Градски завод за здравствена заштита

-

ГУП – Генерален урбанистички план

-

ДУП – Детален урбанистички план

-

ДПСИР - Движечки сили, Притисоци, Состојба, Импликации, Реакции

-

ЃП – Ѓорче Петров

-

ЕЕА/ЕАЖС - Европската агенција за животна средина

-

ЕУ – Европска Унија

-

ЕЛС – Единици на локална самоуправа

-

ЕИА/ОВЖС – Оценка на влијание врз животната средина

-

ИППЦ/ИСКЗ – Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

-

ЈПВК – Јавно претпријатие за водовод и канализација

-

ЈПМШ – Јавно претпријатие Македонски шуми

-

ЈПКХ – Јавно претпријатие Комунална хигиена

-

КО – Катастарска општина

-

НВО – Невладина организација

-

ЛЕАП - Локалниот акционен план за животна средина

-

МЖСПП – Министерство за животна средина и просторно планирање

-

МЗШВ – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

-

РЕЦ - Регионалниот центар за заштита на животната средина

-

РМ – Република Македонија

-

РЗЗЗ – Републички завод за здравствена заштита

-

SWOT/ ССМЗ - Сили, слабости, можности, закани

-

СИДА - Шведска меѓународна агенција за развој

-

СС – Сопствени средства

-

СД – Средства од донации

-

ССБРРМ – Студија за состојбата со биолошката разновидност во Република
Македонија

-

ЗЕЛС – Заедница на единици на локална самоуправа

-

ШПК – Шумско претпријатие Караџица
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1
1.1

ВОВЕД
КРАТКО РЕЗИМЕ

Тековниот процес на децентрализација, односно пренесувањето на дел од надлежностите
и обврските од централната на локалната власт наложи идентификување на бројни
приоритети, мерки и акции кои треба да го олеснат трансферот на надлежностите.
Воедно се отвори и прашањето на слабите капацитети на општините, недостатокот на
човечки и финансиски ресурси за спроведување на новите обврски. Истовремено започна
и процесот на пристапување кон Европската Унија, кој исто така ја нагласи потребата за
обезбедување на доволен број луѓе со соодветен капацитет, на сите нивоа, обезбедување
на брзо транспонирање и спроведување на законската регулатива, како и дефинирање на
стратешки цели како основа за спроведување и имплементација на акциите/проектите. Во
овој контекс не смееме да заборавиме и на предизвиците на воспоставување на
концептот на одржливиот развој, особено потенциран преку вградувањето на прашањата
од областа на животната средина во другите релевантни области, кое се постави како
прашање кое треба да се реши во интерес на идниот развој на овие сектори.
Во насока на воспоставување на одржлив развој на општина Ѓорче Петров, а со тоа и
заштита и унапредување на животната средина и здравјето на луѓето, воедно и
обезбедување подобри услови за живот на сите жители во општината, се пристапи кон
изработка на ЛЕАП документот.
Земајќи ги во предвид барањата на регулативата на ЕУ, новите апроксимирани закони од
областа на животната средина, како и новите надлежности на единиците на локална
самоуправа, согласно Законот за локална самоуправа, евидентна е потребата од
превземање на голем број мерки и акции за спроведување на истите.
Самата изработка на ЛЕАП документот е само почеток на долгорочен процес.
Постигнувањето на целите многу често претпоставува имплементација на мерки и акции
на среднорочен и долгорочен рок, најчесто поради недостаток на финансиски и човечки
ресурси. Ревидирање на документот, како и набљудување и оценување на самиот процес
на спроведување се активности кои ќе треба континуирано да се реализираат, како би се
постигнала целта на највисоко ниво – заштита и унапредување на животната средина.
Единиците на локална самоуправа играат клучна улога во имплементацијата на голем дел
од барањата регулирани со новата законска легислатива во РМ од областа на животната
средина. Во продолжение се наведени надлежностите согласно законите од областа на
животната средина, кои се усогласени со ЕУ регулативата. Направениот преглед по
истите дава јасна слика за обврските на ЕЛС и потребите за зајакнување на човечките
капацитети за спроведување на истите. Обемните обврски наметнуваат и потреба од
обезбедување на големи финансиски средства за реализација на истите.
Законот за животна средина ги утврдува следните надлежности на општините:
 Формирање на локални мрежи за мониторинг на одделни медиуми и области на
животната средина и доставување на податоци од истите до МЖСПП
 Можност за воспоставување на Регистер на загадувачки материи и супстанции и на
нивните карактеристики за подрачјето на општината
 Воспоставување и оддржување на Катастар за животна средина и доставување на
податоците од истите најмалку еднаш месечно до МЖСПП
 Изготвување на извештај за состојбата со животната средина на подрачјето на
општината. Истиот треба да биде достапен за јавноста
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Обврска за подготовка на Локален акционен план за животна средина за период од
шест години согласно донесена методологија од страна на министерот за животна
средина
Спроведување на постапка за стратешка оценка на влијанијата врз животната
средина на одредени планови и програми
Издавање на Б интегрирани еколошки дозволи – постапка за интегрирано
спречување и контрола на загадувањето
Обезбедување на правото за пристап до информации за животната средина и
учество на јавноста во донесување на одлуки за животна средина
Изготвување на надворешен план за вонредни состојби (спречување и контрола на
хаварии со присуство на опасни супстанции) и доставување на истиот до МЖСПП
Можност за изработка на Локална агенда 21
Обврска за поставување на овластени инспектори за животна средина на локално
ниво и др.

Законот за квалитет на амбиентниот воздух ги утврдува следните надлежности на ЕЛС:
 Обврска за изготвување на програми и планови за заштита и подобрување на
квалитетот на амбиентниот воздух
 Донесување на поединечни акти во одредени случаи во оваа област
 Воспоставување на локални мрежи за мониторинг на квалитетот на амбиентниот
воздух на локално ниво
 Обезбедување на правото за пристап до информации и учество во донесување на
одлуки во оваа област
 Поставување на овластени инспектори за животна средина
Законот за управување со отпадот ги утврдува следните надлежности на ЕЛС:
 Управување (постапување) со комунален и други видови неопасен отпад
 Донесување на план за управување со отпадот на општината
 Донесување на Програма за управување со отпад за реализација на Планот на РМ
за управување со отпад
 Обврски на општините за управување со комунален и други видови неопасен
отпад:
 Донесување на акти со кои ќе се регулираат селектирањето, собирањето и
транспортирањето на комунален и други видови неопасен отпад
 Соработка со другите општини и градот Скопје во врска со управување со
комунален и други видови неопасен отпад
 Реализирање на проекти и презвемање на инвестициони зафати за
подобрување на општата состојба со управување со отпад
 Постапување во согласност со општите правила за постапување со комунален и
други видови на неопасен отпад
 Доставување на извештаи за спроведување на своите програми за управување со
отпад
 Градоначалникот на општината ги определува локациите за складирање на
неопасен отпад во близина на местото каде се создава, локациите каде можат да
бидат изградени, односно поставени претоварните станици
 Градоначалникот на општината е должен добиените податоците (од правни и
физички лица кои се занимаваат со таа дејност) за собран и транспортиран
комунален и друг вид неопасен отпад во вид на консолидиран извештај да ги
достави до надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на
животната средина, најдоцна до 31 март во тековната година за претходната
година
 Одржување на јавната чистота и постапување со напуштениот отпад на јавните и
сообраќајни површини во урбаните средини и во неурбанизираниот простор на
своето подрачје
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Можност за основање на депонија за неопасен и за инертен отпад (градежен шут) –
ја основаат правни лица врз основа на дозвола и склучен договор за извршување
на работи од јавен интерес од локално значење со општината
Можност за основање на заедничка администрација со друга општина (или повеќе
општини) која ќе врши мониторинг на управувањето со отпад
Можност за определување на надоместок за управување со отпад во висина од 12% од цената за извршена услуга за собирање и транспортирање на комунален
отпад
Надзор на управувањето со отпад – овластен инспектор за животна средина и др.

Воспоставување на граници за рационално користење на природните ресурси е само дел
од Законот за природа чие спроведување подразбира вклучување на сите
заинтересирани страни, вклучително и општините. До усвојување на нов Закон за води,
кој ќе биде апроксимиран со европското законодавство важат одредбите од постојниот
Закон за води. Заштитата на почвите се регулира во неколку закони, меѓу кои законите за
животна средина, природата, шумите, водите и на управувањето со отпадот.
Спроведувањето на законите е во надлежност на различни државни органи, во зависност
од проблематиката. Просторниот план и Закон за земјоделско земјиште покриваат
одредени сегменти кој се однесувааат на искористувањето на земјиштето.
Законот за локална самоуправа утврдува листа на надлежности на општините меѓу кои
и урбанистичко планирање, заштита на животната средина и природата и комунални
дејности (ќе ги споменеме снабдувањето со вода за пиење, одведување и пречистување
на отпадни води, постапување со комунален отпад, изградба, одржување и реконструкција
на инфраструктурни објекти и др).
Воспоставување на ефикасен систем за управување со животната средина е голем
предизвик, но воедно и обврска. Во тој процес најголема улога има националната власт,
но и сите останати страни кои треба да бидат дел од системот, вклучително и локалната
самоуправа. Република Македонија ќе се соочи со сериозни тешкотии во исполнувањето
на барањата на ЕУ во областа на животната средина, доколку веднаш не започне со
решавање на проблемите кои меѓу другото треба да вклучат:


Обезбедување на соодветен административен апарат за спроведување на
законските надлежности, идентификација на проблемите и спроведување на
активностите за нивно разрешување и одлучувањето за воспоставување на
одредени мерки за заштита на животната средина на локално ниво



Итна потреба за градење на капацитет кај единиците на локалната самоуправа во
сите домени на заштитата на животната средина, вклучувајќи ги воспоставување
на инспекција, спроведувањето на прописите, мониторингот, издавањето на Б
интегрирани дозволи и дел од другите надлежности, согласно барања од ЕУ и
локалните состојби



Потребата за обука и насочување што треба да го организира централната власт
во соработка со локалната самоуправа, со цел да се усмери и забрза фазата на
транзиција и да се обезбеди соодветна вертикална координација помеѓу органите
Подготвување и имплементација на обука на администрациите на локалната
самоуправа за управување со животната средина и барањата на ЕУ во областа на
животната средина, вклучувајчи ги ЗЕЛС и локалното политичко ниво
(градоначалници, членови на советот, итн.)
Подготвување на планови за имплементација на Директивите на ЕУ што бараат
големи вложувања, како што се Директивата за вода за пиење, Директивата за
пречистување на урбани отпадни води, Директивата за депонии и Директивата за
големи постројки со согорување, и обезбедување на јасна дефиниција на улогата
на локалната самоуправа во плановите
Континуирано подготвување и ажурирање на ЛЕАП







9



Подготвување на планови за заштита на животната средина на локално ниво



Воспоставување на заеднички организациони регионални структури за решавање
на проблемите од животната средина



Развивање на инструменти и механизми за решавање на еколошките проблеми и
за исполнување на новите обврски



Можности за финансирање на локално ниво (да се планираат и да се обезбедат
можности за финансирање за усогласување на комуналната инфраструктура во
Република Македонија со барањата на ЕУ, преку координирање на локалните
фондови со финансиското планирање на државно ниво)
Потреба за едукација на јавноста за учество на локално ниво и за обезбедување на
пристап до информациите на животната средина




Активното учество на јавноста и невладиниот сектор во донесувањето на одлуки за
животната средина е идентификувано како значаен сегмент, како и
транспарентност на информациите и одговорноста и др.

Оценката на состојбата со животната средина е првиот чекор во редоследните активности
кои треба да се направат за да започне процесот на заштита и унапредување на
животната средина. Во продолжение следи кратко резиме на состојбата со животната
средина во општина Ѓорче Петров.

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ВОЗДУХ

1



Емисија од стационарни извори - Податоци за количини на емисии на загадувачки
супстанции од стационарни извори за општината Ѓорче Петров се: CО (18,4 т/год),
СО2 (7.238,1 т/год), NOx (10,32 т/год) , SO2 (14,5 т/год) и СПМ вкупни (4,23 т/год)1.



Податоци за количини на емисии на загадувачки супстанции од мобилни извори за
општината Ѓорче Петров се: CО (29.084,35 т/год), група на јаглеводороди
(14.397,81 т/год), NOx (10.723,34 т/год) , SO2 (472,73 т/год) и СПМ вкупни (1.725,03
т/год). Во однос на број на возила на жител, податоците покажуваат дека има 289
возила на 1.000 жители. Потрошувачката на горива за 2004 година е: бензин
(оловен и безоловен) 68.065 литри, дизел 81.556 литри и течен нафтен гас 5.272
литри.



Квалитет на амбиентниот воздух - на територијата на Ѓорче Петров квалитетот на
воздухот (имисија) се следи од страна на Градскиот завод за здравствена заштита.
Во рамките на националната мрежа, општината Ѓорче Петров се следи преку
мониторинг станицата поставена во општина Карпош. Врз основа на податоците
кои се добиваат не е возможно во целост да се следат параметрите на имисијата
во воздухот.



Ефекти на аерозагадувањето врз животната средина - Климатско-метеоролошките
и топографските карактеристики, заедно со грешките во урбанизацијата и
просторното планирање, во одредени локалитети го фаворизираат приземното
аерозагадување со услови како за зимски, така и за летен смог. Критични
локалитети од овој аспект се урбаната и периурбаната средина на Скопје, каде
што спаѓа и Ѓорче Петров.



Ефекти врз здравјето на луѓето - Најголем број на епидемиолошки истражувања на
релација загадување на воздухот - здравје на луѓето се вршени во Скопје, во 19731977, 1989-1993 и 1994-1997 од страна на педијатриски и превентивно-медицински
установи. Констатирана е статистички значителна позитивна корелација помеѓу
средните месечни концентрации на чадот и ЅО2 и порастот на морбидитетот од

CО-јаглероден моноксид , СО2 –јаглероден двооксид, NOx –азотни оксиди, SO2 -сулфур двооксид, СПМ –
суспендирани материи (прашина)
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хроничните респираторни болести особено кај децата (0-6 и 7-14 г.), а особено на
бронхопнеумопатиите со рецидивирачки карактер.


Идентификација на проблемите
 Недостаток на сеопфатни и сигурни податоци за емисиите со загадувачки
супстанции и квалитетот на воздухот на општина Ѓорче Петров (во моментов
истите се на ниво на град Скопје)
 Употреба на горива со чие согорување се емитираат загадувачки супстанции во
воздухот, особено кај домашните ложишта
 Употреба на застарена опрема и стара технологија во индустрискиот сектор
 Употреба на горива со висока содржина на сулфур и старосна структура на
возилата
 Недоволни институционални и човечки капацитети во општината и другите
инволвирани субјекти (особено во индустрискиот сектор), како и недостаток на
финансиски средства за спроведување на законската регулатива во оваа област.
 Недостаток на планови и програми за намалување на загадувањето на воздухот и
унапредување на квалитетот на амбиентниот воздух на национално и локално
ниво
 Недостатоци на системот за проценка на здравствените и на еколошките ризици
од штетното влијание на атмосферските загадувања
 Недоволна соработка на инволвираните страни во процесот на управување со
воздух
 Незастапеност на алтернативните извори на енергија на пазарот

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ВОДА


Водните ресурси на ниво на општината се 5.898.528 м3/ден, и истите се во рамките
на Вардарскиот слив, односно реките Вардар и Лепенец. Најголеми корисници на
вода се земјоделството, индустријата, домаќинствата и др. Прецизни податоци
недостасуваат, а врз основа на анкета утврдено е дека одредени индустриски
капацитети се снабдуваат со вода преку сопствени бунари (ф-ките Карпош,
Лафома, и Адинг и Бетон кои припаѓаат на градежната индустрија).



Во урбаниот дел на општината водоснабдувањето се врши преку градскиот
водоснабдителен систем, со кое управува јавно претпријатие на ниво на град
Скопје (ЈП Водовод и канализација), а анализите покажуваат дена водата е
безбедна за пиење. Во руралниот дел на општината водоснабдувањето се врши
преку локални водоводи и други водоснабдителни објекти (бунари, каптирани
извори, нортон пумпи и др.), кои не ги стопанисува претпријатие за водовод и во
многу случаи не се врши дезинфекција на водата и истата многу често не е
безбедна за пиење.



Процентот на приклученост на јавните водоводи во градските општини се движи од
82% до 100%. Што се однесува до руралните подрачја, процентот на приклучени
домаќинства на јавни водоводи е мошне различен, од 10% до 100%. Процентот на
население кое е опфатено со услугите на ЈП Водовод и канализација на ниво на
општината е 96,80 %.



Потребата за вода за пиење, за градовите, изнесува 0,3-0,4 m3/жител/дневно, а во
руралните области 0,2 m3/жител/дневно.



Состојбата со мониторингот на подземните води, како на национално, така и на
општинско ниво, вклучително и општината Ѓорче Пертов е недостаток, како за
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квалитетот, така и за количеството на поздемните води. Исто така не се врши
систематски мониторинг на индустриските отпадни води.


Според податоците на Републичкиот завод за здравствена заштита, квалитетот на
водата за пиење во јавните системи за водоснабдување ги задоволува важечките
параметри за квалитет.



Потребно е решавање на снабдувањето со здравствено исправна вода за пиење во
руралниот дел преку проширување и изградба на водоснабдителни системи,
контрола на квалитетот на водата за пиење на локално ниво, како и рационално
користење на водата за пиење (загубите на вода во водоснабдителниот систем
изнесуваат 43% по сите основи на ниво на град Скопје).



Согласно Мастер планот изработен на ниво на град Скопје, на територијата на
општина Ѓорче Петров предвидена е изградба на колекторски систем на линија
Волково – Ново Село и пречистителна станица на р.Лепенец, населено место Ново
Село. До почетокот на изградба на овие објекти потребна е изработка на соодветна
техничка документација. Прашањето на третман на отпадни води е утврден
приоритет и на национално ниво.



Комунални отпадни води - Процентот на опфатено население со канализациона
мрежа за отпадни води во Ѓорче Петров изнесува 79,6%, а за атмосферски води
26,0%. Отпадните комунални води се испуштаат во реципиентот непречистени
преку мрежата. Застапеноста на септички јами е 20,4%. Во руралниот дел, кој се
наоѓа по течението на реката Лепенец и во втората заштитна зона на бунарското
подрачје Нерези-Лепенец, се наоѓаат 2.793 домаќинства кои имаат септички јами.
Вкупниот број на септичките јами во општината изнесува околу 6.000, кои имаат
големо влијание на загадувањето на подземните води.



Индустриски отпадни води - Состојбата во општината Ѓорче Петров покажува дека
не постојат пречистителни системи во индустриските објекти и отпадната вода
непречистена се испушта во реципиентот преку канализациониот систем. Количина
на отпадни води од индустрискиот сектор во м3/год.
Лафома - хем. индустрија
Бетон - град. индустрија
Техногас - техн. гасови
Словин - прехранб. индустрија
Адинг - град. индустрија
Мис-Глобус - прехранбена инд.
ЈСП - автобуска база
Ажур - текстилна индустрија



379.000
36.000
17.500
9.800
4.500
20.000
45.000
12.000

Земјоделство - вода за наводнување - Наводнувањето се врши со неквалитетна
вода (IV класа - р.Вардар и р.Лепенец). Површинските води кои се користат за
наводнување на земјоделските површини се загадени многу често од
индустриските капацитети. Во регионите каде интензивно се употребуваат
вештачки ѓубрива и хемикалии за заштита на растенијата се забележува
загадување на почвата и на подземните води, но не постои систематски
мониторинг и не се вршат анализи. Загадувањето на површинските и подземните
води со нутриенти од свињарските и живинарските фарми и од сточарството е
појава карактеристична за руралните области.

Идентификација на проблемите
 Загадување на површинските и подземните води поради недостаток на колекторска
мрежа и пречистителна станици за отпадни води
 Целата општина не е покриена со канализациона мрежа, особено во руралните
области, а евидентен е и многу низок опфат со мрежа за прифаќање на
атмосферски води
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 Недостаток на сеопфатни податоци за следење на квалитетот на водата на ниво на
општината
 Незадоволителна состојба на водоводните системи и недостаток на водоводни
системи особено во руралните област
 Ниски стапки на наплата за услугите од корисниците на комунални услуги
 Употреба на неквалитетна вода за наводнување на земјоделските површини
 Недостаток на финансиски средства за инфраструктурни инвестиции и др.

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД


Општината опфаќа површина од 67 км2 и според пописот од 2002 година има
вкупно 41.634 жители, од кои 31.027 живеат во градско подрачје, а 10.607 во
руралните делови на општината.



Комунален отпад и други видови неопасен отпад - Вкупното производство на
годишно ниво на комунален цврст отпад и друг неопасен отпад во општината
изнесува околу 14.786 тони:


Отпад генериран во урбано подрачје: 8.067 т/год.



Отпад генериран во рурално подрачје: 1.674 т/год.



Комунален отпад генериран во индустриски објекти: 2.950 т/год.



Отпад генериран во комерцијални објекти: 1.900 т/год.



Комунален отпад генериран во медицински установи: 195 т/год.



Процентот на население опфатено со организирано и редовно собирање на
комуналниот отпад во општината се проценува на околу 70 %, а го врши Јавното
комунално претпријатие “Комунална Хигиена” – Скопје. Собирањето на цврстиот
комунален отпад е подобро организирано во урбаните делови на општината.



За собирање на комуналниот отпад на подрачјето на општина Ѓорче Петров се
користи една претоварна станица, лоцирана во индустриска зона Новоселски Пат,
која го прифаќа комуналниот отпад од населбите Ѓорче Петров I и II и Новоселски
Пат.



Најчести локации на кои се создаваат диви депонии во урбаниот дел на општината
се следните:
- ул. “Социјалистичка Зора” - Ѓорче Петров – II
- ул. “Исаија Маџовски” – Хром
- ул. “4-ти Јули” - кај Геријатрија, Ѓорче Петров – II



Посебен проблем е создавањето на диви депонии долж речните крајбрежја, како
што е примерот со коритото на реките Вардар и Лепенец.



Индустриски отпад - Општина Ѓорче Петров нема евиденција за количините на
индустриски отпад кои се генерираат на нејзина територија. Тоа се должи на
нефункционирање на системот на евидентирање, информирање, следење и
надзор при постапувањето со индустриски отпад.



Посебни видови неопасен отпад - Во Република Македонија сеуште не постои
организиран формален систем за собирање и рециклирање на отпадот од
производи и пакување. Податоците за инертен отпад/градежен шут, се мошне
ограничени. Проценките се дека на подрачјето на општина Ѓорче Петров годишно
се создава околу 2.500 – 3.000 тони.
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Посебни видови на опасен отпад - на ниво на опшптина Ѓорче Петров не постојат
податоци кои можат да дадат преглед на состојбата со истите.



Идентификација на проблемите

 Само околу 70% од населението е опфатено со систем на организирано собирање
и депонирање на комуналниот отпад, а особен проблем е во руралниот дел на
општината
 Евидентна е појава на диви депонии, посебно долж крајбрежјата на реките Вардар
и Лепенец
 Несоодветно депонирање на индустриски отпад во близина на местата на
генерирање (складиран во крајно несоодветни услови)
 Недостаток на податоци за количини на видови на отпад (пр. индустриски и
медицински на ниво на општина), особено на посебните видови на отпад
 Недостаток на финансиски средства за надградба на инфраструктурата за
управување и мониторинг на отпад на локално ниво ( опрема за собирање и
транспорт и посебни капацитети за преработка на отпад)
 Низок процент на наплата на надоместоци
 Недостаток на приватни оператори во комуналната дејност / несоодветно ниво на
услуга од страна на приватните оператори
 Недостаток на План за управување со отпад, кои ги подготвува и донесува
општината, за период од најмалку три, а најмногу шест години, кој треба да биде
усогласен со Планот за управување со отпад, согласно Законот за управување со
отпад
 Недостаток на Програма за управување со отпад, која треба да се подготви во
соработка со МЖСПП за фактичка имплементација на планот за управување со
отпад
 Недостаток на самомониторинг и известување од страна на генераторите на отпад
 Слаби административни капацитети за управување и мониторинг на состојбата со
отпадот во општинатa
 Недоволна запознаеност на граѓаните за состојбата и проблемите со отпадот /
јавна кампања за постапување со отпадот
 Недостаток на Катастар за отпад.

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ПОЧВА И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО
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Една од последица од процесот на урбанизација, односно градежниот сектор е
влијанието врз почвата и земјиштето, кое често се манифестира со негативни
ефекти, како губењето на обработливо земјиште и плодна почва. Особен проблем
е нелегалната изградба на објекти, особено индивидуални. Таков пример на
територијата на општина Ѓорче Петров е во северниот дел на западната
индустриска зона помеѓу локалитетите Кисела Јаболка 1 и населеното место
Волково, каде на површина од околу 55 хектари евидентирана е бесправна градба
на индивидуални куќи (Кисела Јабука 2), со тенденција на пораст.



Според пописот од 2002 год. општината Ѓорче Петров, има 41.634 жители, со
11.845 домаќинства и 13.896 станови. Природното движење на населението се
презентира преку показатели на наталитетот, морталитетот, природниот прираст и
виталниот индекс. Просечно природниот прираст на подрачјето изнесува 4,1
промил. Показатели за наталитетот и морталитетот, посебно за општината Ѓорче
Петров нема.



Градскиот градежен реон број 30.827 жители, додека населените места во
руралниот дел опфаќаат 10.663 жители. Податоците добиени од пописот 2002
година покажуваат стапка на работоспособно население (15-64 години) од 46%,
меѓутоа стапката на невработеност на целна група на возраст од 15-24 години е
многу поголема и изнесува 67%.



Просечен број на членови на семејство е 3,5. Нето станбена густина спрема
последниот ГУП е 103 жители/хектар за 1994 год., а планирана 104 жители/хектар
до 2020 година. Коефициентот на искористеност во 1994 год. изнесува 0,22, а до
2020 год. се планира да биде К=0,23.



Од вкупното земјоделско земјиште најголем процент припаѓа на пасиштата
(48,48%) и нивите (45,36%), односно вкупно 93,84%. Во нивите се одгледуваат
житни култури, фуражни култури и индустриски култури. Земајќи во предвид дека
овие култури во процесот на одгледување имаат мала потреба од средства за
заштита на растенија, особено пестициди, заклучуваме дека наведените две
структури најмалку се изложени на загадување.



Што се однесува за контаминацијата на почвата со штетни материи евидентирана
е потреба од изработка на карта на која ќе бидат претставени состојбите, со
агрохемиски показатели по стандардни методи, а особено приоритет треба да
имаат почвите кои се наводнувааат со вода со сомнителен квалитетот (пример
река Лепенец и др).



Констатирана е појава на ерозија на земјоделското земјиште и недостаток на
ерозивна карта за општината, како и мерки за санација со низа технички и
биотехнички методи.



Сточарскиот сектор во општината се карактеризира со мали, сточарски
домаќинства и комерцијално ориентирани земјоделски стопанства. Сточниот фонд
во општината е со околу 6.500 грла домашни животни и 488 пчелни семејства.
Наведениот сточен фонд е мал во однос на земјиштето и нема значително
влијание врз загадувањето на животната средина, во случајов почвата. Шталското
ѓубриво се чува на примитивен начин до созревање, а изостануваат новите
еколошки добри начини на негово чување.



Влијанието на дивите депонии кои најчесто содржат комунален цврст отпад, но и
посебни видови на отпад како градежниот шут и отпад од животинско потекло,
влијаат негативно врз животната средина, односно почват и земјиштето. Освен од
еколошки аспек, тука треба да се потенцира и узурпирањето, понекогаш и на
плодна почва и обработливо земјиште, што го отвара прашањето од економски и
социјален, покрај еколошкиот аспект.



Транспортната инфраструктура на населените места во општина Ѓорче Петров е
преку локална патна мрежа со вкупна должина од околу 40 км, од која 24 км се
асфалтирани, 6 км тампонирани, а 10 км се земјани патишта. Вкупен опфат на
површина е 0,2 км2. Во фаза на изградба е северната заобиколница на град
Скопје. Активностите во текот на градежната фаза на транспортната мрежа се
можни причинители на деградација и фрагментација на земјиштето. Во недостаток
на планирање на просторот, изградбата на транспортната мрежа во населените
места може да доведе до узурпација и ненаменско искористување на земјиштето.



Идентификација на проблемите
 Деградација на почвите (пр: ерозија на почвата и контаминација на почвата)
 Пренамена на земјоделско во градежно земјиште
 Претворање на неурбанизирани површини во диви депонии
 Незаконска изградба во рамките на општината
 Отсуство на мониторинг на почвата и податоци за состојбата со почвата
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 Застарени и несоодветни технологии и процеси во земјоделството и шумарството
и потреба за подобро управување со шумите и шумското земјиште
 Шумски пожари и нелегална експлоатација на шумите
 Подобрен процес на планирање на промените во намената на земјиштето
 Потреба за подобра контрола на ерозијата и воспоставување на мерки за заштита
од истата.

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ПРИРОДА
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Негативното влијание на економските сектори во општина Ѓорче Петров врз
природата и биодиверзитетот е незначително, земајќи го во предвид и обемот на
активности на самите сектори.



Не постојат прецизни податоци за бројност на животински и растителни видови.
Според големината на територијата и разновидноста на хабитатите, проценка е
дека има околу 200 рбетници и околу 1.000 видови растенија. Врз основа на
податоците презентирани за град Скопје може да се направи груба проценка, но
евидентна е потребата од идентификување на видовите и екосистемита на
подрачјето на општина Ѓорче Петров.



Локални ендемити на територијата на општината не се регистрирани ниту кај
животинскиот ниту кај растителниот свет.



Постојат субендемични видови кој се наведуват во литературата: Tulipa scardica
bornm. од растенијата и Zabrus incrassatus bischoffi и Zabrus balcanicus rhodolensis
од животните.



Ендемичен правокрилец вклучен во ССБРРМ присутен на територијата на
oпштината е Ameles heldeichi, кој го има по брдските пасишта и отворени места.



Значајни видови од аспект на заштита на биодиверзитетот се: Carabus intricatus
(Corine, IUCN-LR/nt), Calosoma sycophanta (Corine), Apatura ilia (Corine), Iphiclides
podalirius (Corine), Zerynthia polyxena – Habitat Directive-annex IV.



Со изградбата на сообраќајната инфраструктура, особено големите мостови и
вијадукти на Вардар и Лепенец, значително е загрозена крајречната вегетација на
врби и тополи (Salix alba, S.fragilis и Populus alba).



Земјоделското земјиште во општината изнесува 4.583 ха, од кои 2.477 ха се во
приватна сопственост, а 2.106 ха во општествена сопственост.



Бројот на различни видови овошки застапени во овоштарниците е 29.998 садници.



Врз основа на анкета направена со претставници на земјоделските аптеки кои
тргуваат со овие препарати, средства за заштита на растенија и ѓубрива кои се
користат во земјоделството, на територијата на општината се продаваат во
количина од околу 250 кг хербициди, 600 кг инсектициди, 100 кг биоинсектициди и
околу 20 тони минерални ѓубрива. Податоци за употребата на арското ѓубриво не
постојат. Сопствениците на обработливите површини овој вид ѓубриво го
набавуваат од различни места во градот и пошироко од Републиката.



Сточарството како земјоделска гранка е развиена во руралниот дел од општината.
Во овој дел има 7 живинарски фарми со вкупно 13.500 кокошки, 4 краварски фарми
со 116 грла крави и три трла за овци со вкупно 1.380 овци. Ако се направи
споредба со податоците од последниот попис (2002 година), бројот на одгледувани
грла има тренд на пораст, бидејќи податоците од пописот добиени од Републичкиот
завод за статистика се следните: 460 овци, 234 кози, 426 свињи, 5.047 живина, 107
коњи, магариња 31, говеда 919 и 488 кошници со пчели.



Податоците за видовите и количината на уловен дивеч за последните 6 години се
земени од изработената ловностопанска основа за ловиштето Кучково (податоци
за 2004 година: 128 диви зајаци, 67 еребици камешарки, 225 полски еребици).
Покрај наведениот дивеч, повремено се лови и волк и лисици, но бројот е
незначителен.



Што се однесува до риболовот, најчесто се ловат скобуст, мрена, клен и кркушка.
Риболовното друштво не располага со податоци за количината на уловена риба
на годишно ниво, но по проценка на најискусните рибари таа изнесува околу 1000
кг / годишно за двете реки заедно.



Општината Ѓорче Петров не располага со големи шумски површини, кој
изнесуваат 1.010 ха, според статистичките податоци, од кои 578 ха се во
приватна сопственост, а 432 ха во општествена сопственост. Во последните 5
години најчесто сеча се врши на даб, габер и црн бор (култура). Пошумување во
истиот период на територијата на општината не е извршено.



Сушењето на шумите, особено на дабовите шуми кои се најзастапени во
општината е проблем кој е регистриран од страна на Ш.П. “Караџица” кое
стопанисува со шумите на територијата на Град Скопје. Во 2003 година
евидентирано е опожарување на површина од околу 2 ха засадена со бор во с.
Волково.



Земајќи го во предвид фактот дека во општината нема големи активности на
индустрискиот сектор влијанието врз природата и биодиверзитетот е
незначително. Единствена опасност во оваа насока е непланско проширување на
индустриски активности.



Општината Ѓорче Петров е претежно урбана општина, поради што собирањето
на лековити и други видови растенија на нејзината територија е незначително.
Податоци за видот и количината на собраните лековити растенија недостасуваат
бидејќи нема откупна станица на општинско ниво.



На територијата на општината не постои откупна станица за полжави и
собирањето на полжави е сведено само на собирање за индивидуални потреби.
Се собира шумскиот полжав Helix lucorum кој е позастапен, но има помало
економско значење од лозовиот полжав H. pomatia. Што се однесува до желките,
исто така не постојат податоци за собрана количина. Желките не се собираат
организирано, а можни се инцидентни собирања на видот Testudo hermanni.



Идентификација на проблемите

 Недостаток на податоци за бројноста на животинскиот и растителниот свет
 Локалните ендемити на ниви на општината не се регистрирани
 Негативно влијание на економските сектори врз биодиверзитетот
 Евидентирана е појава на сушење на шумите на одредени локалитети
 Несоодветно користење на земјиштето и неконтролирана урбанизација
 Недостаток на информации за управување со природата (особено во руралните
области)
 Ниско ниво на свест кај јавноста и институциите
 Недостаток на пречистување на отпадните води и отпадните гасови, што води до
влошување на состојбата на природата, особено на одредени екосистеми
 Неповолна социо-економска состојба што
биодиверзитетот и на природните ресурси.

го

зголемува

притисокот

врз
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1.2

ШТО Е ЛЕАП?

Со цел заштита и унапредување на животната средина и природата, преку систем на
мерки и акции за долгорочно планирање, развојот на заштитата и унапредувањето на
животната средина се определува и насочува во согласност со вкупниот економски,
општествен и културен развој на Република Македонија, при што приоритет се дава на
мерките за заштита и унапредување на животната средина, во интерес на сегашните и
идните генерации.
Мерките за заштита и унапредување на животната средина, утврдени со планските
документи за животна средина, се усогласуваат со мерките определени со стратешките,
планските и со програмските документи во областа на регионалниот развој,
образованието и науката, стопанските дејности кои се засноваат на користењето на
природните богатства, транспортот, телекомуникациите, туризмот, просторното и
урбанистичкото планирање и користењето на земјиштето.
Согласно Законот за животна средина, Локалниот акционен план за животна средина врз
основа на оцената за степенот на загаденоста на животната средина во дадено подрачје,
содржи мерки и активности за заштина на животната средина и здравјето на луѓето, од
интерес и во надлежност на општината, a особено за:
 заштита на воздухот од загадување и за подобрување на квалитетот на воздухот
 снабдување со квалитетна вода за пиење во доволни количини
 заштита на водите од загадување, пречистување на отпадните води, прогресивно
намалување на штетните испуштања и постепено елиминирање на емисиите на
опасни супстанции во водите и за ублажување на последиците од штетното дејство
на водите и од недостигот на вода
 заштита од бучава и вибрации настанати како резултат на стопанските и на другите
дејности и активности
 урбан развој и просторно планирање
 развојот на локалниот јавен транспорт и сообраќајот на подрачјето
 зголемување на енергетска ефикасност
 развој на еколошко-културниот туризам и неговото влијание врз животната
средина;
 заштита на биодиверзитетот
 управување и користење на природните богатства
 подигање на јавната свест и развој на образованието за заштита и унапредување
на животната средина
 последиците од економскиот развој врз животната средина и
 надлежните субјекти за спроведување на одделните елементи на планот.
ЛЕАП-от го спроведува градоначалникот на општината, како и другите правни и физички
лица определени со планот. Советот на општината , врз основа на оцената на своите
специфични состојби и потреби, а во согласност со Националниот акционен план за
животна средина и методологијата за изработка на ЛЕА-и го донесува документот.
Одделни делови од ЛЕАП-от можат да претставуваат соодветни стратегии и планови,
доколку ги исполнуваат условите предвидени со посебни закони. ЛЕАП-от се донесува за
период од шест години и тековно се обновува во зависност од новонастанатите услови, а
задолжително се обновува по истекот на рокот за кој е донесен.
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Советот на општината формира тело, раководено од градоначалникот, кое ја следи
имплементацијата на ЛЕАП-от и предлага промени во документот, а за тоа еднаш
годишно го известува Министерството за животна средина и просторно планирање.

1.3

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛЕАП

ЛЕАП-от на општина Ѓорче Петров е изработен во согласност со законите од областа на
животната средина (Закон за животна средина, Закон за управување со отпад, Закон за
квалитет на амбиентниот воздух, Закон за заштота на природа) и методологијата која ја
утврдува рамковниот закон за животна средина, НЕАП-от, како и врз основа на насоките
од меѓународни документи и методологии од областа на животната средина. Паралелно
со изработката на ЛЕАП за општина Ѓорче Петров се изработуваше и вториот
Национален акционен план за животна средина (втор НЕАП). НЕАП-от и ЛЕАП-от
претставуваат стратешки документи за воспоставување и спроведување на долгорочна,
среднорочна и краткорочна политика во одржливото управување со природните ресурси
и унапредување на состојбата во животната средина, како и превентивно делување во
заштитата на здравјето на луѓето во општина Ѓорче Петров и пошироко.
Изработениот ЛЕАП содржи преглед на состојбите со животната средина и природата,
листа на проблеми и приоритети, како и утврдени цели, мерки и акции за заштита и
унапредување на животната средина. Исто така документот утврдува план за реализација
на акциите, надлежни правни и физички лица, рокови за спроведување на целите,
мерките и акциите, како и извори на финансирање и потребни финансиски средства за
реализација на акциите/проектите.
Работните групи и ангажираните експерти за посебните прашања играа важна улога во
анализирањето на состојбите со животната средина и во идентификувањето на
проблемите што бараат решенија, како и во утврдувањето на приоритети.

1.4 НАЧЕЛА НА ЛЕАП ДОКУМЕНТОТ
Изработката на ЛЕАП документот е заснована на следните начела:


Начелото на одржлив развој



Начелото за транспарентност и вклучување на јавноста и



Начелото за финансиски и кадровски можности

Во согласност со изнесеното, општите цели на ЛЕАП-от се:
 Да се продолжи со процесот на приближување кон политиките на ЕУ во областа на
животната средина на локално нив,
 Да се интегрира политиката за заштита на животна средина во останатите
секторски политики,
 Да се идентификуваат и зајакнат потребните административните структури за
ефикасно управување со животната средина на локално ниво,
 Да се обезбеди имплементација и спроведување на барањата за заштита на
животната средина на локално ниво,
 Да се поттикнат сите субјекти во областа на животната средина кон поголема
одговорност за заштитата на животната средина, особено јавноста
 Да се постават основи за еколошки одржлив пристап,
 Да се изнајдат финансиски средства за решавање на приоритетните еколошки
проблеми, и др.
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2

ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА НА ЛЕАП

2.1

КРАТОК ИСТОРИЈАТ И ФАЗИТЕ НА ПРОЕКТОТ

Одлуката на општината Ѓорче Петров да се вклучи во процесот на изработка на ЛЕАП се
реализираше преку аплицирање до канцеларијата на РЕЦ во Македонија, со цел
добивање на финансиските средства за изработка на ЛЕАП во почетокот на месец
ноември, 2004 год. РЕЦ- Регионалниот центар за заштита на животната средина за
Средна и Источна Европа-Канцеларија за Македонија, преку шведската меѓународна
агенција за соработка - СИДА, ја вклучи општина Ѓорче Петров во програмата за
финансирање на изработка на ЛЕАП документот, за што се потпиша Договорот со СИДА
на 22.12.2004 год.
За изработка на документот беше формиран Иницијативен одбор, кој го сочинуваа
партнерите на општината во овој проект и тоа:


од приватниот бизнис
 Фармахем , Скопје, претставуван од Г-дин Јосиф Таневски и
 „ КАМ - инжинеринг “ „Марко дооел”, Скопје, претстапувано од Г-дин Никола
Шекеровски



од невладините еколошки организации:
 Граѓански еколошки форум, претставуван од г-ѓата Наташа Бакреска Кормушоска и
 Еколошко друштво Природа, претставувано од г-динот Зоран Никифоровски

 од вработените во општинската администрација, г-ѓа Драгица Тодоровска, која
потоа беше назначена и за Локален координатор, како и г-ѓа Естерина Велчевска.
По потпишувањето на Договорот за соработка, В.Д. градоначалникот на Општина Ѓорче
Петров, Г-дин Васил Толевски, го запозна Советот на Општината и се формираше
Локален комитет составен од 30 члена. Во Локалниот комитет беа избрани претставници
на бизнис секторот, претставници на невладините организации од областа на животната
средина, претставници на месните заедници, претставници од членовите на Советот на
Општината, претставник на МЖСПП, претставници на пишани и електронски медиуми и
граѓани на општината. Потоа беше избран Координатор на проектот од редот на
вработените.
Локалниот комитет формираше работни групи по тематски области и тоа за: вода, воздух,
отпад, почва и искористеност на земјиштето, и природа. Во работните групи покрај
вработените од општинската администрација беа вклучени и надворешни експерти за
секоја тематска област.
Процесот на изработка на документот траеше 12 месеци и помина низ различни форми
на учество:
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Учество на членовите на работните групи во работилници организирани од РЕЦ
за методологијата за изработка на ЛЕАП документот



Информирање на јавноста преку емисии на Македонско радио од областа на
животната средина, снимени интервјуа со Координаторот на проектот на
локална ТВ станица МТМ, рубрика „ урбани вести “



Информирање и учество на јавноста преку спроведена акција за чистење на
општината, а во чест на денот на планетата Земја, при што беа поделени
маици и капчиња со логото на општина Ѓорче Петров - ЛЕАП. Целта на оваа
акција имаше и едукативен карактер.



Состаноци на работните групи и на Локалниот комитет за изработка на
материјалите.



Собирање на податоци, обработка на истите и формирање на база на
податоци.

Секоја од овие активности имаше јасна цел и очекувани резултати, што даде основа за
постигнување на консензус на повеќе сегменти од заедницата во изработката на
документот.
Основна задача на овој документ е со сеопфатната анализа да се создадат основи за
изнаоѓање на најрационални решенија за заштита на животната средина на општина
Ѓорче Петров, а истите да се во согласност со останатите економски, социјални и
останати сфери на општествено живеење.
Во согласност со состојбите во општината, а врз основа на овој документ, треба да се
превземат конкретни мерки и акции за:
 Рационално користење на водените ресурси (за пиење и за наводнување)
 Третман на отпадни води
 Управување со отпад
 Рационално користење на просторот и природните ресурси
 Унапредување на квалитетот на воздухот
 Заштита и унапредување на природното и културното наследство и др.
Со адекватна финансиска, кадровска и техничка помош од локалната и централната
власт, стопанството, невладините организации и меѓународните институции, со соодветно
подигање на јавната свест на населението кога е во прашање спроведување на
политиката на заштита на животната средина, општина Ѓорче Петров ќе може да се вброи
во редот на оние општини за кои заштитата на животната средина претставува значаен
фактор во одржливиот развој, што ќе резултира со создавање на амбиент и поздрава
средина за живеење.
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3

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Општина Ѓорче Петров е една од
десетте општини на градот Скопје,
оддалечена околу 6 км од центарот
на градот, на северо-западната
страна во Скопската котлина, помеѓу
реките Вардар, Треска и Лепенец.
Заземајќи ја левата страна на
р.Вардар и просторот од сливот на
р.Лепенец,
територијата
на
општината се протега по должината
на граничната линија со Р.Србија и
Црна Гора.

Административна зграда на општината

Согласно член 4, став 7 од Законот за Град Скопје, ..”границата на Општина Ѓорче Петров
започнува од крстосницата на автопатот Скопје - Тетово (пред мостот на реката Вардар),
и се движи низводно по реката Вардар до мостот на проектираната улица Циборовски
(1249), свртува по улицата Циборовски до крстосницата со улицата Ѓорче Петров, свртува
на исток по улица Пролетерска (1462) до крстосницата со проектираната улица Ацо Шопов
и по неа излегува на реката Лепенец, свртува спротиводно по течението на реката
Лепенец и продолжува по надворешните граници на катастарските општини КО Ново
Село, КО Волково, КО Орман, КО Никиштани, КО Грачани, КО Кучково и КО Оризари до
крстосницата на автопатот Скопје - Тетово (пред мостот на реката Вардар).,,

3.1

ПРИРОДНО - ГЕОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Општината Ѓорче Петров се протега на
површина од 67км2, а се наоѓа на
надморска височина од мин. 260 м. и
мах.
720м.
Во
општината
се
регистрирани
41.634
жители од
различни националности (Македонци,
Срби, Албанци, Роми, Бошњаци, Турци,
Власи и останати националности) што ја
прави мултиетничка средина .
Карактеристична е скопската клима со
високи летни температури, а многу ниски
зимски
температури,
што
е
карактеристика на континентална клима.
Бидејќи се наоѓа во котлина по течението
на р.Вардар, за зимскиот период
карактеристични се долги денови со
магла, но за разлика од Скопје, поради
движењето на ветровите помеѓу реките
Вардар и Лепенец, маглите не се многу
густи и пократко се задржуваат.
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Струењето на воздухот со поголем интензитет во правецот исток-запад допринесува до
појава на „Ружа на ветерот” кој овозможува концентрацијата на магла и смог да е со помал
интензитет.
Од регионален геолошки аспект општината се наоѓа во Вардарската геотектонска зона,
односно во Скопскиот басен. Вардарската зона се манифестира со современи тектонски
активности, особено во рамките на
Скопската котлина која е спуштена во
однос на Скопска Црна Гора, Водно и
Жеден, формирана за време на младите
терциерни движења.
Современиот рељеф е последица на
геоегзогените фактори кои оставиле
длабоки трагови при моделирањето
еродебилните карпи од основните
карпести маси и неогените седименти со
што се создадени таложења на
разновидни квартетни творевини.
Во атарот на општината застапени се
следните геолошки серии: Алувијални
седименти и седименти на прва речна
тераса (Ал,т1), Делувијални седименти
(д), Пролувијални седименти (Пр),
Плиоценски седименти (Пл), Миоценски
седименти (М3), Карбонантна серија на
флиш (К2 2,3), Масовни варовници (К1,2),
Биотит-мусковитски
шкрилци
(Сбм),
Травертин (и)
Хидро-геолошка карта

3.2

ИСТОРИСКИ И СОЦИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Општината името го добила по познатиот македонски
револуционер Ѓорче Петров - идеолог и еден од
раководителите на македонското револуционерно движење.
Историјата на општина Ѓорче Петров датира многу одамна,
непосредно пред Првата светска војна, како предградие на
главниот град Скопје, до кое се стасувало само со познатото “
вовче пампурче” . Тогаш името го добила по француски
генерал Ханрис и се викала Ханриево. Во времето на
бугарската окупација во Втората светска војна од 1941 година
оваа населба го менува името во Жостов по истоимениот
бугарски генерал. Во 1945 година, по ослободувањето, оваа
населба го добива сегашното име Ѓорче Петров по
истоимениот македонскиот револуционер.

Македонски револуционер
Ѓорче Петров

Населбата се протегала меѓу три реки , како и денес, но тогаш бреговите на р.Треска и
р.Лепенец биле главни места за рекреација и забава. Оваа населба е главно формирана
од службениците вработени во железницата и од трговци. По Втората светска војна
населбата толку се проширила што прераснала во околија и имала многу поголеми
граници од сегашните .
По катастрофалниот земјотрес во 1963 година што го зафати Скопје, со изградбата на
населбите Влае 1 и 2, како и со населбите Ѓорче Петров 1 и 2, стариот дел од Ѓорче

23

Петров наполно се поврзува со селата Влае и Оризари, кои прераснаа во градски
населби. Во 1966 година општина Ѓорче Петров се припои кон општина Идадија, подоцна
Карпош, и од околиски центар, прерасна во месна заедница. Со формирањето на новата
општина од 1996 год., раководствата на општината и општинската администрација се
соочуваат со бројни проблеми и барања од граѓаните за решавање на урбаните
проблеми, како би се подобриле условите за живот.
Според резултатите на пописот од 2002 година, општината Ѓорче Петров има 41.634
жители и 11.709 домаќинства. Тоа во однос на пописот од 1994 година претставува пораст
од речиси 10% во бројот на население за период од 8 години.
Според националната припадност во општината живеат:









Македонци 35.455;
Срби 1.730;
Албанци 1.597;
Роми 1.249;
Бошњаци 489;
Турци 368;
Власи 109;
останати 637.

Бројот на работоспособното население на возраст од 20 – 64 години е 13.288 жители, а
на возраст од 65 – 85 години 4.197 жители. Од вкупниот број на вработените во општината
кој изнесува 13.586, 7.744 се мажи, а 5.842 жени.
Во рамките на општината има 11.886 домаќинста и 13.938 станови. Просечен број на
членови во домаќинство е 3,49 со просечна станбена површина по
член на
2
домаќинството е 20,6 м .
Општината има Совет со 23 членови, кои работат
во вкупно осум комисии, меѓу кои и комисијата за
урбанизам и заштита на животна средина.
Административниот дел е поделен во сектори
(животната средина се администрира во рамките на
сектор за урбанизам, комунални дејности и заштита
на животната средина) на чело со Градоначалник.

МЗ Ѓорче Петров

Општината граничи со општините Сарај, Карпош и
Чучер Сандево. Општината важи за една од
почистите еколошки општини погодни за домување
со
соодветно
обликувана
и
архитектонска
разноврсност на објектите.

Ѓорче Петров е градска општина во која функционираат 5 (пет) урбани заедници и 6
(шест) месни заедници. Урбани заедници се Хром, Ѓорче Петров, Мирче Ацев, Дексион
и Даме Груев.

Манастирски
комплекс
Св.Ѓоргија

24

Општината има и приградски, рурален дел во кој функционираат 6 те
месни заедници: Ново Село, Волково, Кучково, Никиштане,
Орман, Кисела Јабука. Жителите во овие месни заедници се
организираат и расправаат за своите проблеми од сите области што
ги засегаат, но најмногу се истакнуваат оние од комуналната
инфраструктура. Потоа организираат состаноци со своите
претставници во Советот на општината, со Градоначалникот и со
општинската администрација, како поуспешно би ги разрешиле
проблемите.

Од областа на културата особено се истакнуваат: Културно уметничкото друштво „Григор
Прличев”, кое веќе 60 години успешно ја презентира општината, како и библиотеката
„Браќа Миладиновци”. Општината сеуште нема сопствен дом на културата меѓутоа
активно ги спроведува сите културно-уметнички настани, во веќе постоечките објекти.
Општината Ѓорче Петров има свои знаменитости како што
се локалитетите: Голема кула; Дупче; Уши; Црквиште;
Девојачки камен.
Во општината има голем број на цркви и манастирски
комплекс Св.Ѓорѓија во с.Кучково.

Црквата Св.Петар и Павле

Поважни институции на територијата на општината се: полициската станица,
противпожарна станица, касарната за погранична полиција, пошта, општински гробишта и
др.
Спортот и физичката култура имаат свои зачетоци во oпштина Ѓорче Петров уште од
1934 год, кога е формирано Соколското Друштво ,,СОКО”.
Постоечкото друштво за физичка култура и гимнастика во 1952 год. се трансформира во
Друштвото за телесно воспитување ,,Партизан” -Ѓорче Петров.
Фудбалот спаѓа меѓу најстарите спортови во Ѓорче Петров. По осамостојувањето на Р.
Македонија во 1991 год. фудбалскиот клуб Југококта
го добива името ,,Македонија” - Ѓорче Петров, и се
натпреварува во првата Македонска лига, чиј што
младински состав е првак на Р.Македонија.
Женски ракометниот клуб Ѓорче Петров е основан во
1979 година, а искачувањето на европскиот врв
почнува по доаѓањето на „Кометал трејд”, како
спонзор. Неговите најголемите успеси се во Лигата
на Шампионите каде досега играше два пати во
финале, а во 2002 година го освои големиот трофеј
на EHF. Еднаш триумфираше во Суперкупот 2003 и
Интерконтиненталниот куп во Јоханесбург 1994 година.

Карате клуб Ѓорче Петров

Градоначалникот со дел од
ракометарките на клубот Ѓорче
Петров

Карате Клубот ”Ѓорче Петров” е еден од
најтрофејните клубови во сите
спортови.
Неколку наши спортисти се членови на карате
репрезантацијата на Р.Македонија, освојувачи
на медали на Балкански и Европски првенства и
учесници на Светски купови каде конкуренцијата
е неоспорна со што е потврден нивниот висок
квалитет како спортисти. Значајно да се спомене
е дека овој клуб воедно е основач на
Меѓународен карате турнир “ Ѓорче Петров Куп,,
кој е влезен во меѓународниот календар на
натпреварувања.
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Од другите спортови на ниво на општината ќе ги споменеме кајакарството, коњичкиот
спорт и картинг возењето. Овие спортови нудат можности за промовирање на еко-туризам
на ниво на општината.

Кајакарски клуб на
диви води Ластовица

Картинг клуб Волково

Коњички клуб Волково

ОУ ”Мирче Ацев”

Во делот на образованието ќе ги напоменеме:
Градинката „Росица” со своите два клона, која згрижува
720 деца и 6 основни
училишта :
О.У „Мирче Ацев”, ОУ
„Ѓорче
Петров”,
ОУ
„Тихомир Милошевски”,
ОУ „Јоаким Крчоски”, ОУ
„Страшо Пинџур, ОУ „Димитар Поп Георгиев-Беровски”,
во кои секојдневно воспитно и педагошки се згрижуваат
3.505 деца.
- ДСУ „Кочо Рацин”, со вкупно 870 ученици.

Клон на градинката Росица

Во
општината
има
две
здравствени
институции, односно Поликлиниката Ѓорче
Петров, со две амбуланти, во Ѓорче Петров 2
и Волково , како и геријитриска болница која
згрижува и лекува болни и изнемоштени
стари лица од целата Република.
Здравствените институции се задолжени за
превенција и здравствени услуги, вклучително
Поликлиника Ѓорче Петров
и на оние кои имаат тесна врска и се
предизвикани од загадувањето на животната
средина. Најчестите заболувања, како болестите на респираторниот систем, кардиоваскуларните заболувања, ракот и разни видови на повреди, се последица на многу
причини коишто се често меѓусебно поврзани, вклучувајќи ги генетиката, состојба на
луѓето и еколошките услови на коишто се изложени. Утврдувањето на односот помеѓу
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причината и ефектот е мошне тешко, особено доколку влијанието на животната средина
врз здравјето е одложено или е производ на поголем број, можеби мали, еколошки
фактори кои се во содејство. Евидентен е недостаток на податоци и информации за
изложеноста, ефектите и биолошките модели што ги поврзуваат таквите фактори.
Гледано од економски аспект, значителен придонес во зголемувањето на БДП на локално
ниво, имаат и индустриските капацитети сместена во оваа општина и тоа со следниве
субјекти:
-

Градежништво: Карпош, Адинг, Бетон

-

Хемиска индустрија: Фармахем, Галафарм,
Лафома, Техногас.

-

Текстилна: Ажур, Даматекс, Тренд, Марди,
Обнова, Кала.

-

Прехрамбена
индустрија:
МИС
Глобус,
Словин Југококта, Пекара Специјал, Аквамин,
Нaсто, Ивакрем.

-

Метало-преработувачка:лимари,
бравари,автомеханичари,автолимари.

Ф-ка за производство на градежни
материјали АД. „Адинг”

Во општината има голем број на угостителски и занаетчиски објекти.
Во однос на инфраструктурата на ниво на општината, констатирани се следните состојби:
- Асфалтирана патна мрежа на 80% од територијата на општината
- Железничка мрежа со колосек за Косово и Кичево
- Телекомоникациска мрежа со покриеност од 100%
- Радиодиофузна мрежа
- Кабловска мрежа

100%

50 %;

- Водоводна мрежа 70%
- Канализациона мрежа

60%

- Електро-енергетска мрежа 100%
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4

ОЦЕНА НА СОСТОЈБАТА СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Основните анализи што беа извршени се дел од тематски основни извештаи во ДПСИР
формат. Аналитичката рамка на ДПСИР нуди сеопфатен метод за анализирање на секоја
одделна тема. Методот е во широка употреба од страна на Европската агенција за
животна средина, а неговата обемна употреба во текот на подготвувањето на ЛЕАП-от
придонесе кон подобрување на прегледот со состојбата на животната средина

4.1

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ВОЗДУХ

4.1.1

Состојба на емисиите со загадувачки супстанции

Потенцијална закана за квалитетот на воздухот, особено во градовите и во областите со
интензивна индустрија претставуваат и понатаму загадувањето од индустриското
производство и производството на енергија, согорувањето на фосилните горива,
активностите од транспортниот сектор и затоплување на индивидуалните домови и
административни установи, односно стационарните и мобилните извори на загадување.
Присуството на загадувачки супстанци во воздухот претежно се должи на три процеси:
емисии, трансмисија и влијание на концентрацијата на загадувачките супстанци на
животната средина и луѓето.
Табела1

Загадување на воздухот - емисии според сектори

сектори
Согорување и трансформација на енергија во електро
енергетски објекти (стационарни извори)
Нестопански постројки за согорување (стационарни
извори)
Согорување во производната индустрија (стационарни
извори)
Производни процеси (стационарни извори)
Користење на растворувачи и други производи
Патен сообраќај и други мобилни извори и машини

Сектор
1
2
3
4
5
6

емисии т/год
SO2
NОx
CO
Прашина

Основен проблем во оваа област е дека емисиите во воздухот на загадувачи и
загадувачки супстанци се уште не се целосно идентификувани., но утврдено е дека
загаденоста на воздухот е посебно загрижувачка во градските подрачја.
Како една од деветте општини на Градот Скопје, на одалеченост од само 6 км од центарот
на Градот, состојбата со загадувањето и квалитетот на воздухот не може да се разгледува
одвоено од оние на град Скопје, земајќи ја и во предвид локацијата на Скопската котлина
од ,,еколошки,, аспект.
Врз основа на податоците од Управата за хидрометеоролошки работи, за Скопската
котлина е карактеристична појава на:


температурни инверзии (особено во зимскиот период);



зголемена зачестеност на денови со магла;



поголем број облачни денови годишно;



режим на ветер кој е понеповолен во централниот дел на градот во споредба со
отворениот, источен дел на градот.

Основни претпоставки (причини) за аерозагадувањето во Ѓорче Петров се: еколошки
неповолните орографски и климатски карактеристики и емисијата на загадувачки материи
во воздухот од индустриските, пред се енергетските инсталации, како и емисијата на
загадувачки материи од мобилните извори, односно издувните гасови на моторните
возила во сообраќајот. Значително влијание на загадувањето на воздухот имаат и
стационарните извори - домашните ложишта.
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Емисија од стационарни извори
Анализите се направени врз основа на преглед на 30 стационарни потенцијални извори на
загадување, стопански и нестопански, од кои 14 се во урбаната зона на Ѓорче Петров, 10
во руралната, а 6 во индустриската зона.
Податоци за количини на емисии на загадувачки супстанции од стационарни извори за
општината Ѓорче Петров се: CО (18,4 т/год), СО2 (7.238,1 т/год), NOx (10,32 т/год) , SO2
(14,5 т/год) и СПМ вкупни (4,23 т/год).
Што се однесува до потрошувачката на горива, најголем удел има нафтата, која најмногу
се троши во домашните ложишта. Слична е состојбата и со цврстите горива (дрва и
јаглен) кои се многу малку застапени како енергетски извор кај големите стационарните
извори на загадување. Податоци за потрошувачка на природен гас, како и алтернативни
извори на енергија (геотермални, соларни) на ниво на општината не постојат.
Врз основа на извршените анализи констатирано е дека во општината дрва за загревање
на индивидуали ложишта користат 5.169 домаќинства, или 12,67% на ниво на градот
Скопје, а бројот на станови кој се загреваат со екстра лесно масло изнесува 3.331 или
18% на ниво град Скопје, во чиј состав е и општината Ѓорче Петров .
Анализите на емисијата на загадувачки супстанции од согорувањето на дрва во домашни
ложишта покажуваат дека има значителна емисија особено на јаглероден моноксид кој се
јавува како последица на непотполно и несоодветно согорување на дрвата во малите
индивидуалини ложишта.

Емисија од мобилни (подвижни) извори
Загадувањето на воздухот од сообраќајот е резултат на користењето на течни енергенси
при чие согорување се емитираат: азотни оксиди (NOx), сулфур двооксид (ЅО2),
јаглероден моноксид (CО), јаглероден двооксид (CО2), прашина (СПМ), алдехиди, олово
(Pb) и органски киселини.
Нивото на емисиите во воздухот од мобилните извори не зависи само од степенот на
активност, туку постои и директна поврзаност со
квалитетот на горивата што се користат, како и
старосната структура на возниот парк.

Регионална сообраќајница која
поминува низ центарот на
општината

Податоци за количини на емисии на загадувачки
супстанции од мобилни извори за општината Ѓорче
Петров се: CО (29.084,35 т/год), група на јаглеводороди
(14.397,81 т/год), NOx (10.723,34 т/год) , SO2 (472,73
т/год) и СПМ вкупни (1.725,03 т/год).

Градот Скопје, во кој спаѓа и општината Ѓорче Петров,
според бројот на регистрирани возила и нивната
густина на 1 км2 не заостанува зад градовите во развиените земји.
Со цел да се утврди емисијата на загадувачки материи од потрошувачката на горива во
сообраќајот, извршени се пресметки врз основа на: потрошувачка на бензин и дизел
гориво, како и бројот на регистрирани возила на ниво на град Скопје, бидејќи не беше
можно да се дојде до точни податоци за бројот на возила само за општина Ѓорче Петров.
Во однос на број на возила на жител, податоците покажуваат дека има 289 возила на 1000
жители. Потрошувачката на горива за 2004 година е: бензин (оловен и безоловен) 68.065
литри, дизел 81.556 литри и течен нафтен гас 5.272 литри.
Анализата покажува дека во загадувањето со СО2, NО2 и VOC уделот на бензин мотори е
значително помал, во споредба со моторите на дизел. Бензинските мотори пак, најмногу
го загадуваат воздухот со јаглерод моноксид (CO) и олово (Pb) .
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Користењето на LPG како погонско гориво во сообраќајот има најмало влијание врз
емисијата на загадувачки супстанции во воздухот, што упатува на констатација дека овој
енергенс е еколошки најповолен во однос на квалитетот на воздухот.

Имисија во воздухот - квалитет на амбиентниот воздух
На територијата на Ѓорче Петров квалитетот на воздухот (имисија) се следи од страна на
Градскиот завод за здравствена заштита. Во рамките на националната мрежа, општината
Ѓорче Петров се следи преку мониторинг станицата поставена во општина Карпош. Врз
основа на податоците кои се добиваат не е возможно во целост да се следат параметрите
на имисијата во воздухот.

4.1.2

Ефекти на аерозагадувањето врз животната средина

Климатско-метеоролошките и топографските карактеристики, заедно со грешките во
урбанизацијата и просторното планирање, во одредени локалитети го фаворизираат
приземното аерозагадување со услови како за зимски така и за летен смог. Критични
локалитети од овој аспект се урбаната и периурбаната средина на Скопје, каде што спаѓа
и Ѓорче Петров.
Смог-ситуации од прв и втор степен се забележени во Скопје, каде непосредниот
причинител било пречекорувањето над МДК за чадот и ЅО2; метеоролошките услови се
карактеризирале со отсуство на ветер, температури под 0 оС, силна температурна
инверзија и зголемена емисија на сулфурни оксиди.

Ефекти врз здравјето на луѓето
Најголем број на епидемиолошки истражувања на релација загадување на воздухот здравје на луѓето се вршени во Скопје, во 1973-1977, 1989-1993 и 1994-1997 од страна на
педијатриски и превентивно-медицински установи. Констатирана е статистички
значителна позитивна корелација помеѓу средните месечни концентрации на чадот и ЅО2
и порастот на морбидитетот од хроничните респираторни болести особено кај децата (0-6
и 7-14 г.), а особено на бронхопнеумопатиите со рецидивирачки карактер.

4.1.3

Идентификација на проблемите
 Недостаток на локална мрежа за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух
на ниво на општината
 Недостаток на сеопфатни и сигурни податоци за емисиите со загадувачки
супстанции и квалитетот на воздухот на општина Ѓорче Петров (во моментов
истите се на ниво на град Скопје)
 Употреба на горива со чие согорување се емитираат загадувачки супстанции во
воздухот, особено кај домашните ложишта
 Употреба на застарена опрема и стара технологија во индустрискиот сектор
 Употреба на горива со висока содржина на сулфур и старосна структура на
возилата
 Недоволни институционални и човечки капацитети во општината и другите
инволвирани субјекти (особено во индустрискиот сектор), како и недостаток на
финансиски средства за спроведување на законската регулатива во оваа област.
 Недостаток на планови и програми за намалување на загадувањето на воздухот и
унапредување на квалитетот на амбиентниот воздух на локално ниво
 Недостатоци на системот за проценка на здравствените и на еколошките ризици
од штетното влијание на атмосферските загадувања
 Недоволна соработка на инволвираните страни ви процесот на управување со
воздух
 Незастапеност на алтернативните извори на енергија на пазарот
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4.2

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ВОДА

4.2.1

Состојба на животната средина

Водните ресурси на ниво на општината се 5.898.528 м3/ден, и истите се во рамките на
Вардарскиот слив, односно реките Вардар и Лепенец. Најголеми корисници на вода се
земјоделството, индустријата, производството на енергија и домаќинствата. Прецизни
податоци недостасуваат, а врз основа на анкета утврдено е дека одредени индустриски
капацитети се снабдуваат со вода преку сопствени бунари (ф-ките Карпош и Лафома и
Адинг и Бетон кои припаѓаат на градежната индустрија)

Водоснабдување
Во урбаниот дел на општината водоснабдувањето се врши преку градскиот
водоснабдителен систем, со кое управува јавно претпријатие на ниво на град Скопје (ЈП
Водовод и канализација), а анализите покажуваат дена водата е безбедна за пиење. Во
руралниот дел на општината водоснабдувањето се врши преку локални водоводи и други
водоснабдителни објекти (бунари, каптирани извори, нортон пумпи и др.), кои не ги
стопанисува претпријатие за водовод и во многу случаи не се врши дезинфекција на
водата и истата многу често не е безбедна за пиење.
Процентот на приклученост на јавните водоводи во градските општини се движи од 82%
до 100%. Што се однесува до руралните подрачја, процентот на приклучени домаќинства
на јавни водоводи е мошне различен, од 10% до 100%. Процентот на население кое е
опфатено со услугите на ЈП Водовод и канализација на ниво на општината е 96,80 %.
Голем недостаток во однос на податоците е што не може да се претстават: количина на
потрошена вода м3/годишно, количина на потрошена вода од индустрија м3/годишно,
потрошувачка на вода м3/жител/ден, како и количина на вода за одржување на јавни
зелени површини м3/годишно и загуби на вода во проценти (на ниво на општина).
Единствениот податок кој се однесува по сите наведени основи е просечна потрошувачка
од 7.468.200 м3/годишно.

Потреби за вода за пиење
Потребата за вода за пиење, за градовите, изнесува 0.3-0.4 m3/жител/дневно, а во
руралните области 0.2 m3/жител/дневно.

Мониторинг на водите
Мониторинг на површинските води се врши на 110 мерни станици во Македонија.
Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР) врши мониторинг на количеството на
површинските и подземните води, како и мониторинг на квалитетот на површинските води.
Заводите за здравствена заштита се задолжени за вршење на мониторинг на квалитетот
на површинските води.
Состојбата со мониторингот на подземните води, како на национално, така и на општинско
ниво, вклучителни и општината Ѓорче Пертов е недостаток, како за квалитетот, така и за
количеството на подземните води.
Систематски мониторинг на индустриските отпадни води не се врши.
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Квалитет на вода за пиење
Според податоците на Републичкиот завод за здравствена заштита, квалитетот на водата
за пиење во јавните системи за водоснабдување ги задоволува важечките параметри за
квалитет.
Табела 2

Квалитет на вода за пиење во општина Ѓорче Петров од 2001 - 18.04.2005г

Водоснабдителен
објект
Централен
водоснабдителен
објект
Локален
водовод

вкупно

без RCl

Физичко-хемиски
неисправни
%

Бактериолошки
неисправни

број

%

број

%

142

0

0

0

0

0

0

3

2

66,66

1

33,33

1

33,33

15

15

100

4

26,66

8

53,33

4

4

100

1

25,00

2

50,00

Работни
организации
со сопствени
објекти

23

22

95,65

16

69,56

6

26,09

ВКУПНО

187

43

22,99

22

11,76

17

9,09

Индивидуални
водоснабдителни
објекти
Други видови
објекти

Извор: Ј.З.О.Завод за здравствена заштита на Град Скопје

Потребно е решавање на снабдувањето со здравствено исправна вода за пиење во
руралниот дел преку проширување и изградба на водоснабдителни системи, контрола на
квалитетот на водата за пиење на локално ниво, како и рационално користење на водата
за пиење (загубите на вода во водоснабдителниот систем изнесуваат 43% по сите основи
на ниво на град Скопје).

4.2.2

Загадување на водите

Согласно Мастер планот изработен на ниво на град Скопје, на територијата на општина
Ѓорче Петров предвидена е изградба на колекторски систем на линија Волково – Ново
Село и пречистителна станица во Ново Село. До почетокот на изградба на овие објекти
потребна е изработка на соодветна техничка документација. Прашањето на третман на
отпадни води, односно инвестиции во комуналната инфраструктура е приоритет кој е
утврден и на национално ниво.

Комунални отпадни води
Градот Скопје има изградено посебен одводен систем за отпадни води (56%) и за
атмосферски води (18%). Должината на колекторската мрежа изнесува 280,6 км, а на
канализационата мрежа 1,239 км. Од вкупниот број на домаќинства, на ниво на град
Скопје 60% се поврзани на јавната канализација, 21% од домаќинствата имаат септички
јами и 12% од домаќинствата ги испуштаат отпадните води неконтролирано. Не се врши
мониторинг на отпадните води што ги испуштаат комуналните одводни системи. За
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управувањето со канализационите системи, одговорно е јавното претпријатие за водовод
и канализација.
Процентот на опфатено население со канализациона мрежа за отпадни води во Ѓорче
Петров изнесува 79,6%, а за атмосферски води 26,0%. Отпадните комунални води се
испуштаат во реципиентот непречистени преку мрежата.
Застапеноста на септички јами е 20,4%. Во руралниот дел, кој се наоѓа по течението на
реката Лепенец и во втората заштитна зона на бунарското подрачје Нерези-Лепенец, се
наоѓаат 2.793 домаќинства кои имаат септички јами. Бројот на септичките јами изнесува
околу 6.000, кои имаат големо влијание на загадувањето на подземните води.

Табела 3

Преглед на одведување на отпадни води
Должина во км

Број на приклучени
домаќинства

Опфатено
население

51,162

9.979

79.6

13,309

/

26.0

Септички јами

/

2.793

20.4

Слободно исфрлање

/

63

/

Колекторски систем

Постои - недовршен
(има одводен
систем, но нема
пречистителна
станица)

Тип
Канализациона
мрежа за отпадни
води
Канализациона
мрежа за
атмосферски води

Потребно е реконструкција, проширување и изградба на нови канализациони системи,
како и третман на комунални отпадните води (доизградба на колектор и пречистителна
станица).

Индустриски отпадни води
Најголеми потрошувачи на вода се хемиската, прехрамбената индустрија, производството
на обоени метали, текстилната индустрија. Количеството и квалитетот на индустриските
отпадни води се прилично променливи и зависат од технологиите, технолошкиот процес и
од капацитетот на индустријата.
Пречистителните станици за индустриска отпадна вода во РМ применуваат најчесто само
механичко пречистување. Мал број од индустриските пречистителни станици поседуваат
механичко и хемиско (или биолошко) пречистување. Некои од индустриските
пречистителни станици не работат поради дефект, недостаток на резервни делови или
превисоките трошоци кои се потребни за нивното одржување.
Состојбата во општината Ѓорче Петров покажува дека не постојат пречистителни системи
во индустриските објекти и отпадната вода непречистена се испушта во реципиентот
преку канализациониот систем. Проценетата количина на отпадни води од индустрискиот
сектор прикажана е во следната табела:
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Табела 4

Количина на отпадни води од индустрискиот сектор

отпадна вода
3
(м /год.)

Индустрија
Лафома - хем.
индустрија
Бетон - град.
индустрија
Техногас - техн.
гасови
Словин - прехранб.
индустрија
Адинг - град.
индустрија
Мис-Глобус прехранбена инд.
ЈСП - Автобуска
база
Ажур- текстилна
индустрија

Испуштање на отпадни води
Во земја

Во јавна
канализација

во
Лепенец

379.000
Околу 36.000

Х

17.500

Х

9.800

Х

4.500

Х

20.000

Х

45.000

Х

12.000

Водотеци

Х

НАПОМЕНА:
Најчесто
отпадната вода
непречистена се
испушта
во
реципиентот
преку
канализационата
мрежа.
(Нема прецизни
податоци
за
количината
на
отпадни води од
индустрискиот
сектор - освен за
ф-ка
Лафома).
Останатите
се
дадени
врз
основа
на
проценка

Потребен е третман на отпадните води (изградба на пречистителни системи) и контрола
на квалитетот на индустриските отпадни води, согласно Б-интегрирани дозволи кои треба
да ги издаде општината (Закон за животна средина).

Земјоделство - вода за наводнување
Наводнувањето се врши со неквалитетна вода (IV класа - р.Вардар и р.Лепенец), како што
е прикажано во следните табели:
Табела 5 Квалитет на вода за наводнување
2001 - 2004 година

Вкупно

24

р.Вардар - мост Влае
ФизичкоБактериолошки
хемиски
неисправни
неисправни
број

%

број

%

23

95,83

24

100

р.Лепенец - влив во р.Вардар
ФизичкоБактериолошки
хемиски
неисправни
неисправни
Вкупно
број
%
број
%
24

24

100

23

95,83

Извор: Ј.З.О.Завод за здравствена заштита на Град Скопје

Површинските води кои се користат за наводнување
на земјоделските површини се загадени многу често
од индустриските капацитети (пр. со тешки метали),
кои на ниво на општина Ѓорче Петров се однесуваат
на р.Вардар и р.Лепенец. Дополнителни анализи
треба да се направат за да се претстави вистинската
состојба со материите кои ги загадуваат водите, како
и количината со која процентуално учествуваат.
Нерегулирано речно корито на
р.Вардар
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Во регионите каде
интензивно се употребуваат
вештачки ѓубрива и хемикалии за заштита на
растенијата се забележува загадување на почвата и

на подземните води, но не постои систематски мониторинг и не се вршат анализи.
Статистичките податоци покажуваат дека потрошувачката на азотни ѓубрива во
земјоделските претпријатија и комбинати е на прилично ниско ниво. Не постојат податоци
за користењето на вештачки ѓубрива на приватните фарми. Истиот тренд на опаѓање се
забележува и кај потрошувачката на неколку видови пестициди.
Загадувањето на површинските и подземните води со нутриенти од свињарските и
живинарските фарми и од сточарството е појава карактеристична за руралните области.
Во моментов постојат податоци за количеството и за квалитетот на испуштената отпадна
вода од:
Табела 6

Извори и количество на отпадна вода

Локација и име на
фарма

Број на грла /
живина

Количина на
отпадна вода
3
м /ден

Третман на
отпадна вода

Испуштање на
отпадна вода

Волково, краварска
фарма

80

2,5

Нема

Во јама

Ново
Село,
краварска фарма

40

1,2

Нема

Во јама

Кучково
1,
живинарска фарма

2.500

0,2

нема

Во јама

Врз основа на податоците утврдена е потреба од контрола на квалитетот на водите за
наводнување и изнаоѓање на соодветни решенија за обезбедување на квалитетна вода за
наводнување, како и воспоставување на третман на отпадните води од загадувачите.
Податоци кои можат да се обезбедат за оваа област не се доволно релевантни и сигурни
поради тоа што дел од нив се однесуваат на ниво на град Скопје, а дел од нив се добиени
врз основа на податоци од анкета.

4.2.3

Идентификација на проблемите
 Загадување на површинските и подземните води поради недостаток на
колекторска мрежа и пречистителна станици за отпадни води
 Целата општина не е покриена со канализациона мрежа, особено во руралните
области, а евидентен е и многу низок опфат со мрежа за прифаќање на
атмосферски води
 Недостаток на сеопфатни податоци за следење на квалитетот на водата на ниво
на општината
 Незадоволителна состојба на водоводните системи и недостаток на водоводни
системи особено во руралните области
 Ниски стапки на наплата за услугите од корисниците на комунални услуги
 Употреба на неквалитетна вода за наводнување на земјоделските површини
 Недостаток на финансиски средства за инфраструктурни инвестиции и др.
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4.3

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

Постојат 44 општински депонии и околу 1.000 помали диви депонии низ државата, од кои
само депонијата Дрисла, којашто го опслужува Скопскиот регион, каде спаѓа и општината
Ѓорче Петров се управува релативно добро. Таа е со капацитет од 16 Mt, а
искористеноста на нејзиниот проектиран капацитет изнесува околу 6%. Сепак,
управувањето со Дрисла, од аспект на заштита на животната среидна, е несоодветно.
Сеуште не се реализирани плановите за поставување на непропустлива подлога со цел
да се спречи потенцијалната контаминација на подземните води, изградениот систем за
зафаќање на гасот сеуште не почнал да функционира и не се преземени посебни
градежни мерки за да се спречи потенцијалното истекување на течниот отпад во горните и
во долните подземни водоносни слоеви.
Евиденција на количините на отпадот се врши единствено во Дрисла, кадешто од
општините надвор од Скопје кои ја користат депонијата се наплаќа такса за депонирање
по тон депониран отпад. Управувањето со цврстиот отпад, во принцип, треба да се
финансира од корисниците на услугите. Надоместокот го утврдуваат општинските власти,
а фактурирањето и наплатата ги вршат соодветните комунални служби.
Ова подпоглавие ја презентира состојбата на управување со отпадот во општина Ѓорче
Петров. Изворот на презентираните податоци се од општина Ѓорче Петров, Јавното
комунално претпријатие “Комунална Хигиена” - Скопје, или се добиени врз основа на
интервјуа со претставници на стопанските субјекти кои работат на територијата на
општината, како и преку посета на поедини локации.

4.3.1 Видови на отпад и практики за управување со отпад
Комунален отпад и други видови неопасен отпад
Просечното производство на отпад на национално ниво е во опсегот од 250 до 315 kg на
жител (податоците се врз основа на земени примероци и од комунални претпријатија).
Општината Ѓорче Петров опфаќа површина од 67 км2 и според пописот од 2002 година
има вкупно 41.634 жители, од кои 31.027 живеат во градско подрачје, а 10.607 во
руралните делови на општината. Вкупното производство на годишно ниво на комунален
цврст отпад и друг неопасен отпад во општината изнесува околу 14.786 тони:






Отпад генериран во урбано подрачје: 8.067 т/год.
Отпад генериран во рурално подрачје: 1.674 т/год.
Комунален отпад генериран во индустриски објекти: 2.950 т/год.
Отпад генериран во комерцијални објекти: 1.900 т/год.
Комунален отпад генериран во медицински установи: 195 т/год.

Procentualna zastapenost na
generatori na komunalen otpad
урбано
рурално
индустрија
комерцијални
објекти
мед.установи
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Процентот на население опфатено со организирано и редовно собирање на комуналниот
отпад во општината се проценува на околу 70 %, а го врши Јавното комунално
претпријатие “Комунална Хигиена” – Скопје. Собирањето на цврстиот комунален отпад е
подобро организирано во урбаните делови на општината. При тоа треба да се нагласи
дека според анализите на ЈП “Комунална Хигиена” количините на комунален отпад што се
генерираат на територијата на општината се значително помали.
Единица мерка за утврдување на цената на ѓубретарина е метар квадратен станбена,
дворна и деловна површина. Висината на цената и начинот на плаќање се уредува на
ниво на град Скопје и ги определува Управниот Одбор на Јавното претпријатие
“Комунална Хигиена” по претходна согласност на Советот на град Скопје.
Организирано собирање на комуналниот цврст отпад е со следните садови:




контејнери со зафатнина од 1.1 м3
пластични канти од 120 л
контејнери од 5 и 7м3

Проблеми при собирањето на отпадот може да предизвикаат домаќинства кои не
поседуваат пластични канти од 120л, како и собирањето на отпадот на одделни
локалитети што се карактеризираат со субстандардни услови на живеење или
неадекватни сообраЌајни инфраструктурни услови.
За собирање на комуналниот отпад на подрачјето на општина Ѓорче Петров се користи
една претоварна станица, лоцирана во индустриска зона Новоселски Пат, која го прифаќа
комуналниот отпад од населбите Ѓорче Петров I и II и Новоселски Пат.
Транспортирањето на комуналниот и неопасниот технолошки отпад се врши со
специјални возила на ЈП”Комунална Хигиена” прилагодени на поставените садови за
времено одлагање. Динамиката на собирање и транспортирање е во зависност од:







густината на населеноста
количеството на комунален отпад
структурата на комунален отпад
социјалните, културните и други особености и навики на граѓаните
инфраструктурните сообраќајни услови
видот и бројот на садовите за времено складирање на комунален отпад

Согласно наведените фактори динамиката на подигање на комуналниот отпад во општина
Ѓорче Петров е следна:

подигање на контејнери од 1.1 м3 : шест пати неделно

подигање на канти од 120л : два пати неделно

подигање на контејнери од 5м3: три пати неделно
Табела 7

1

2
3

Евиденција на садови за подигање на комунален отпад
на територија на oпштина Ѓорче Петров
Локација
Тип на контејнер
Број на
контејнери
3
Ѓорче Петров - 1
1.1м
123
3
Стопански објекти
1.1м
27
3
Објекти на АРМ
1.1м
20
Ѓорче Петров - 2
120 л. канти
5.312
3
Ул. “Социјалистичка Зора”
5м
1
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Распореденост на контејнери од 1,1m3

граѓани
стопанство
армија

За собирање и транспортирање на комуналниот отпад се користи бројна и разновидна
механизација, но се проценува дека за успешно делување потребно е зголемување на
бројот на соодветна механизација. Нивото на собирање и транспорт во урбаните делови
на општината се оценува како задоволително, а во руралните делови е незадоволително
што укажува на непходност од воспоставување на подобро организиран систем на
собирање на отпад.
Како и во другите скопски општини и во општина Ѓорче Петров се создаваат диви депонии
на комунален отпад. Овие депонии се резултат на несовесно и неодговорно однесување
пред се на дел од граѓаните, кои и покрај постоечка комунална инфраструктура, отпадот
од домаќинствата го одлагаат на слободните, неурбанизирани површини. Според
направената анализа причините за појавување на диви депонии се следни:
 постоење на голем број на неурбанизирани слободни површини
 неопфатеност на повеќе приградски населби со системот за собирање на комунален
отпад
 неефикасно спроведување на законската регулатива за изрекување на мандатни
казни од страна на соодветните органи
 ниска свест на населението за заштита на животната средина.
Најчести локации на кои се создаваат диви депонии
во урбаниот дел на општината се следните:
- ул. “Социјалистичка Зора” - Ѓорче Петров II
- ул. “Исаија Маџовски” – Хром
- ул. “4-ти Јули” - кај Геријатрија, Ѓорче Петров II
Посебен проблем е создавањето на диви депонии
долж речните крајбрежја, како што е примерот со
коритото на реките Вардар и Лепенец.
Дива депонија - Лепенец

Информациите за биоразградливиот отпад (комунален отпад, земјоделски отпад, зелени
остатоци од парковите и зелените површини и од зелените пазари), отпадната биомаса од
шумарството и од дрвната индустрија се мошне ограничени дури и на национално ниво.
Не постојат посебни системи за третман на ваквите видови отпад.
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Индустриски отпад
Опасниот и неопасниот индустриски цврст отпад кој најчесто се создава во рударството,
во термо процесите и други преработувачки индустрии вообичаено се депонира на
индустриски депонии, заедно со останатиот отпад од процесите или на комуналните
депонии заедно со останатиот отпад. Скопската депонијата Дрисла која ја користи за
депонирање на отпад и општината Ѓорче Петров не смее да прифаќа индустриски отпад.
Во Македонија сеуште не постои систем на официјални дозволи за собирачи и
транспортери на опасен отпад. Сепарацијата на определени текови на опасен отпад има
тенденција да се раководи според побарувачката на пазарот, односно се врши сепарација
на оние видови опасен отпад за коишто постои комерцијален пазар. Во овој домен
потребни се дополнителни анализи кои во иднина ќе обезбедат смерници и на
централната, но и на локалната власт за постапување со ваков вид на отпад.
Општина Ѓорче Петров нема евиденција за количините на индустриски отпад кои се
генерираат на нејзина територија. Тоа се должи на нефункционирање на системот на
евидентирање, информирање, следење и надзор при постапувањето со индустриски
отпад.
При изработката на овој документ, групата за отпад изработи прашалници кои беа
доставени до поголемите индустриски инсталации. На прашалниците одговорија 80% од
анкетираните, но одговорите на поставените прашања се недоволно конкретни и/или е
неможно да се провери нивната релевантност.
Подигањето на неопасниот отпад од стопанските субјекти се врши согласно претходно
склучен договор со комунално претпријатие. Според податоците добиени од ЈП
“Комунална Хигиена”, на подрачјето на општина Ѓорче Петров, од стопанските субјекти се
подигаат вкупно 72 контејнери од 5м3 и 7 м3 и тоа:
Табела 8

1
2
3
4
5

Подигање на отпад од стопански субјекти

Динамика на подигање
шест пати неделно
три пати неделно
два пати неделно
еднаш неделно
на повик

Број на контејнети во стопански субјекти
2
16
11
20
23

Се проценува дека опасниот отпад создаден во индустриските инсталациите се чува на
местата на генерирање, односно во импровизирани складишта во кругот на фабриката.
Во недостаток на депонија за опасен отпад во Македонија, привременото складирање на
опасниот отпад практично значи трајно складирање во несоодветни услови и
потенцијална опасност за животната средина и здравјето на луѓето.

4.3.2

Посебни видови неопасен отпад

Отпад од производи и пакување
Во Република Македонија сеуште не постои организиран формален систем за собирање
и рециклирање на отпадот од производи и пакување. Постојат мали капацитети, кои не се
доволно активни, за рециклирање на метали, хартија и картон, како и PET и PVC. И во
општина Ѓорче Петров не постои организиран систем за собирање на ваков вид на отпад,
кој пошироко е препознатлив како секундарни суровини. Делумно се собира хартија, преку
системот што го има воспоставено “Комуна”. Постојат обиди останатите секундарни
суровини да се собираат преку индивидуални собирачи претставувани од здружението
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“Македонска Суровина”. Секундарните суровини повремено се собираат од страна на
неформални групи на граѓани, главно од пониските социјални слоеви.

Инертен отпад/градежен шут
Податоците за инертен отпад/градежен шут, се мошне ограничени. Се создава при
изведување на градежни, преработувачки, занаетчиски работи и други дејности кои
создаваат инертен отпад (градежен шут). Овој отпад најчесто нерегуларно се исфрла на
одредени депресии на теренот или се остава на локации блиску до местото на
генерирање на јавни површини или на места во индивидуална сопственост. Тоа прави
грда слика на просторот и директно укажува на ниската свест на населението. Проценките
се дека на подрачјето на општина Ѓорче Петров годишно се создава околу 2.500 – 3.000
тони ваков вид на отпад.

4.3.3

Посебни видови на опасен отпад

Не постојат податоци за посебни видови на опасен отпад на ниво на општина Ѓорче
Петров кои можат да дадат преглед на состојбата со истите. Во продолжение се наведени
посебните видови на опасен отпад со општи информации:
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Отпадни масла за кои за кои нема систем за организирано собирање. Голем дел
од отпадните масла се користи како гориво или се одлага директно во почвата или
се испушта во канализационите системи.



ПХБ – полихлориранибифенили – не постојат сознанија за производство, увоз и
промет на ПХБ на ниво на општината.



Отпад од потрошени батерии и акумулатори најчесто се одлагаат како составни
делови на цврстиот отпад, во депониите, без претходно да им бидат отстранети
компонентите коишто претставуваат опасен отпад.



Не постојат податоци за постапување со отпад од електрични и електронски
апарати.



Искористени возила (отпадните автомобилски школки) не се опфатени со
организирано собирање. Вообичаено, нив ги собира неформалниот сектор од диви
депонии или од технички несоодветни складишта. Тие се преработуваат за
искористување на резервните делови или се третираат како старо железо, коешто
се извезува. Исто така, тие може да се продаваат на железарницата во Скопје,
којашто има дробилка за дробење на металните остатоци пред нивното мелење.
Отпадните гуми, главно се депонираат, а дел од гумите се протектираат и
повторно се користат.



Според проценките , во Република Македонија на годишно ниво се создава околу
900 и 1.000 тони опасен медицински отпад, кој претставува околу 15% од
вкупниот отпад создаден во здравствените институции. Во депонијата Дрисла
постои инсенератор за болнички отпад и се проценува дека таму се спалува околу
35% од вкупното количество опасен болнички отпад. Несепарираниот опасен
медицински отпад и останатиот болнички отпад се депонираат на депониите.
Општина Ѓорче Петров не располага со податоци за количините на медицински
опасен отпад. По реализираната анкета во рамки на овој проект може да се
заклучи дека единствено поликлиниката “Ѓорче Петров”, Здравствен Дом Ѓорче
Петров II и Геријатрискиот Завод го одделуваат медицинскиот од комуналниот
отпад и имаат склучено договор со ЈП “Комунална Хигиена” за редовно подигање
на истиот. Финалниот третман на собраниот медицински отпад е инсенерација на
депонијата “Дрисла”. Лековите и другите фармацевтски препарати со поминат рок
се враќаат на производителите или веледрогериите.

Во управувањето со наведените видови и текови на отпад се вклучени многу субјекти.
Министерството за животна средина и просторно планирање ја има општата регулаторна
улога, како и општата одговорност за мониторинг и инспекција. Министерството за
транспорт и врски издава градежни дозволи за објектите и го регулира управувањето со
градбата. Министерството за здравство и Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство се одговорни за регулирање, мониторинг и инспекција на медицинскиот,
односно земјоделскиот и сточарскиот отпад. Општините се одговорни за неопасниот
отпад, во доменот на локалните прописи, мониторингот и инспекцијата. Законот за
локална самоуправа пренесува голем број оперативни и планерски надлежности на
новите единици на локалната самоуправа. Собирачите на отпад, операторите на
постројките и индивидуалните посебни создавачи на отпад се должни да вршат
самомониторинг и да известуваат.

4.3.4

Идентификација на проблемите
 Само околу 70% од населението е опфатено со систем на организирано
собирање и депонирање на комуналниот отпад, а особен проблем е во руралниот
дел на општината
 Евидентна е појава на диви депонии, посебно долж крајбрежјата на реките
Вардар и Лепенец
 Несоодветно депонирање на индустриски отпад во близина на местата на
генерирање (складиран во крајно несоодветни услови)
 Недостаток на податоци за количини на видови на отпад (пр. индустриски и
медицински на ниво на општина), особено на посебните видови на отпад
 Недостаток на финансиски средства за надградба на инфраструктурата за
управување и мониторинг на отпад на локално ниво ( опрема за собирање и
транспорт и посебни капацитети за преработка на отпад)
 Низок процент на наплата на надоместоци
 Недостаток на приватни оператори во комуналната дејност / несоодветно ниво на
услуга од страна на приватните оператори
 Недостаток на мерки за управување со отпад
 Недостаток на План за управување со отпад, кои ги подготвува и донесува
општината, за период од најмалку три, а најмногу шест години, кој треба да биде
усогласен со Планот за управување со отпад, согласно Законот за управување со
отпад
 Недостаток на Програма за управување со отпад, која треба да се подготви во
соработка со МЖСПП за имплементација на Националниот план за управување
со отпад
 Недостаток на мониторинг и известување од страна на генераторите на отпад
 Слаби административни капацитети за управување и мониторинг на состојбата со
отпадот во општината
 Недоволна запознаеност на граѓаните за состојбата и проблемите со отпадот /
Јавна кампања за постапување со отпадот
 Недостаток на Катастар за отпад.
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4.4

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ПОЧВА И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

4.4.1 Состојба со животната средина
Почвата и земјиштето се важни природни и економски ресурси, особено за секторите
земјоделство и шумарство, индустрија и развивање на инфраструктура. Но влијанијата
врз почвата предизвикани од човекот се зголемуваат и водат особено кон деградација на
земјиштето, што секако предизвикува и социо-економски последици. Главни закани за
здравата состојба на почвата се ерозијата, локална и дифузна контаминација,
салинизација, видиви на физичко-механичка деградација и др., коишто можат да
резултираат со конверзија на продуктивната во непродуктивна почва. Промени во
намената , како и деградација на земјиштето настанува и поради зголемента потреба за
градење, односно урбанизација на земјиштето.
Состојбите со почвата можат да се презентираат преку:






Ерозијата на почвата како основен вид на деградација на почвата
Соодветна за обработување е само половина од продуктивното земјиште , што
претставува една четвртина од територијата на државата
Контаминацијата на продуктивната почва и понатаму е голем проблем
(евидентен е недостаток на следење на степенот на контаминација преку
мониторинг и информативен систем)
Постои и загадување на почвата како резултат на употребата на ѓубрива,
пестициди, органски загадувачки материи и тешки метали, но не постои постојан
и долгорочен систем на мониторинг на почвата
Значајно е да се напомене и загадувањето од комуналниот, индустрискиот и
опасниот отпад, но во недостаток на официјални податоци неможе да се даде
оценка за состојбата.

Состојбите со промената на намената на земјиштето и (не) конторолираната изградба, се
регулира со изработка и носење на просторни планови, во согласност со Просторниот
план на Република Македонија. Недостатокот на човечки и финансиски средства за
спроведување на прописите, како и непочитување на препораките од просторните
планови, трансферот на надлежности во тековниот процес на децентрализацијата, се
главните причини поради кои се врши силен притисок врз состојбата на земјиштето,
намената на земјиштето, природните ресурси, организацијата на просторот и квалитетот
на животната средина.
Особено треба да се потенцираат: несоодветен интензитет во искористеноста на
градските градежни површини; нелегално проширување на градежните површини;
недоволни физички капацитети, особено во поглед на инфраструктурата; перманентна
пренамена на високо-бонитетно земјоделско земјиште; деградација на животната
средина; несовпаѓање помеѓу насоките за планираната инфраструктура и начинот на
реално искористување на земјиштето; и социјалните ефекти и здравствените импликации
од постојните практики на користење на земјиштето.
Во контекс на наведеното, “движечки сили” кои имаат директно влијаат на почвата,
односно земјиштето на територијата на Општина Ѓорче Петров, се: индустрија, население,
земјоделство, сточарство, управување со отпадот, транспортен сектор, и др.

Индустрија
Во општината Ѓорче Петров застапени се следниве типови на индустрија: градежна,
хемиска, текстилна и прехрамбена, сервиси и складишта, кои со своите дејности зафакаат
површина од околу 100 хектари од вкупно планираните 260 хектари во градскиот реон.
Најголемиот дел од наведената површина се наоѓа во заштитна зона на бунарското
подрачје Нерези - Лепенец. Со донесените урбанистички планови за населените места е
дозволена изградба на стопански објекти надвор од границите на анализираните опфати.
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Планираното зголемување на индустриските активности во втора заштитна зона во
иднина ќе претставува голем проблем за општината и градот. Непостоењето на
официјална депонија за опасен индустриски отпад е причина што тој се одлага во рамките
на индустриските комплекси или се лоцира на непознати и нелегални локации, што е
голем проблем на општината.
Една од последица од процесот на урбанизација, односно градежниот сектор е влијанието
врз почвата и земјиштето, што често се манифестира со негативни ефекти, како губењето
на обработливо земјиште и плодна почва. Особен проблем е нелегалната изградба на
објекти, особено индивидуални. Таков пример на територијата на општина Ѓорче Петров е
во северниот дел на западната индустриска зона помеѓу локалитетите Кисела Јаболка 1 и
населеното место Волково, каде на површина од околу 55 хектари евидентирана е
бесправна градба на индивидуални куќи (Кисела Јабука 2), со тенденција на пораст.
Недоволната комунална инфрастуктура, нискиот економски развој и зголемениот степен
на сиромаштија, како и проширување на градовите на високо квалитетно земјоделско
земјиште меѓу другото доведуваат до негативни ефекти во процесот на управување со
земјиштето.

Население
Според пописот од 2002 год. општината Ѓорче Петров, има 41.634 жители, со 11.845
домаќинства и 13.896 станови. Природното движење на населението се презентира преку
показатели на наталитетот, морталитетот, природниот прираст и виталниот индекс.
Просечно природниот прираст на подрачјето изнесува 4,1 промил. Показатели за
наталитетот и морталитетот, посебно за општината Ѓорче Петров нема.
Градскиот градежен реон број 30.827 жители, додека населените места во руралниот дел
опфаќаат 10.663 жители. Податоците добиени од пописот 2002 година покажуваат
стапката на работоспособното население (15-64 години) од 46%, меѓутоа стапката на
невработеност на целна група на возраст од 15-24 години е многу поголема и изнесува
67%.
Просечен број на членови на семејство е 3,5. Нето станбена густина спрема последниот
ГУП е 103 жители/хектар за 1994 год., а планирана 104 жители/хектар до 2020 година.
Коефициентот на искористеност во 1994 год. изнесува 0,22, а до 2020 год. се планира да
биде К=0,23.

Земјоделство
Земјоделското земјиште зазема 48,4% од вкупната територија на земјата, а 25,86% од
земјоделското земјиште е обработливо. Денес, само на мал дел од обработливото
земјиште се врши интензивно производство. Голем дел од земјоделските површини се
напуштени, како резултат на мигрирањето на населението.
Табела 9 Капацитетите и структурата на земјоделското производство
во општината Ѓорче Петров
Обработливо земјиште
Површина во хектари
Процентуална застапеност
Ниви

2.080,85

45,36%

Градинарски култури

16,89

0,37%

Овошни насади

70,22

1,53%

Лозје

166,79

3,64%

Ливади

28,81

0,62%

Пасишта

2.223,87

48,48%

Вкупно земјоделско земјиште

4.587,00

100 %

Извор: Државниот геодетски завод

43

Од наведените податоци констатираме дека во вкупното земјоделско земјиште најголем
процент припаѓа на пасиштата (48,48%) и нивите (45,36%), односно вкупно 93,84%. Во
нивите се одгледуваат житни култури, фуражни култури и индустриски култури. Земајќи
во предвид дека овие култури во процесот на одгледување имаат мала потреба од
средства за заштита на растенија, особено пестициди заклучуваме дека наведените две
структури најмалку се изложени на загадување.

Развој на раноградинарски култури

Што се однесува за контаминацијата на почвата со
штетни материи евидентирана е потреба од
изработка на карта на која ќе бидат претставени
состојбите,
со
агрохемиски
показатели
по
стандардни методи, а особено приоритет треба да
имаат почвите кои се наводнувааат со вода со
сомнителен квалитетот (пример река Лепенец и др).

Констатирана е појава на ерозија на земјоделското
земјиште и недостаток на ерозивна карта за општината, како и мерки за санација со низа
технички и биотехнички методи.

Сточарство
Сточарскиот сектор во општината се карактеризира со мали, сточарски домаќинства и
комерцијално ориентирани земјоделски стопанства. Сточниот фонд во општината е со
околу 6.500 грла домашни животни и 488 пчелни семејства. Наведениот сточен фонд е
мал во однос на земјиштето и нема значително влијание врз загадувањето на животната
средина, во случајов почвата. Шталското ѓубриво се чува на примитивен начин до
созревање, а изостануваат новите еколошки добри начини на негово чување.

Управување со отпад
Влијанието на дивите депонии кои најчесто содржат комунален цврст отпад, но и посебни
видови на отпад како градежниот шут и отпад од животинско потекло, влијаат негативно
врз животната средина, односно почвата и земјиштето. Освен од еколошки аспект, тука
треба да се потенцира и узурпирањето, понекогаш и на плодна почва и обработливо
земјиште, што го отвара прашањето од економски и социјален, покрај еколошкиот аспект.

Транспорт
Транспортната инфраструктура на населените места во општина Ѓорче Петров е преку
локална патна мрежа со вкупна должина од околу 40 км, од која 24 км се асфалтирани, 6
км тампонирани, а 10 км се земјани патишта. Вкупен опфат на површина е 0,2 км2. Во
фаза на изградба е северната заобиколница на град Скопје.
Во општината се регистрирани околу 12.000 возила односно 289 возила/1000 жители.
Фрекфенцијата на возилата ја зголемува големиот број на возила кои транзитираат преку
општината кон патниот правец Скопје -Тетово и кон населените места во денови на
викендот.
Транспортниот сектор може да има значително влијание врз животната средина. Развојот
на транспортните активности доведува до загадување на почвата, предизвикува промени
во просторот, вклучувајќи можна деградација на земјиштето.
Активностите во текот на градежната фаза на транспортната мрежа се можни
причинители на деградација и фрагментација на земјиштето. Во недостаток на планирање
на просторот, изградбата на транспортната мрежа во населените места може да доведе
до узурпација и ненаменско искористување на земјиштето.

4.4.2

Идентификација на проблемите
 Деградација на почвите (пр: ерозија на почвата и контаминација на почвата)
 Пренамена на земјоделско во градежно земјиште
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 Претворање на неурбанизирани површини во диви депонии
 Незаконска изградба во рамките на општината
 Отсуство на мониторинг на почвата и податоци за состојбата со почвата
 Застарени и несоодветни технологии и процеси во земјоделството и шумарството
и потреба за подобро управување со шумите и шумското земјиште
 Шумски пожари и нелегална експлоатација на шумите
 Подобрен процес на планирање на промените во намената на земјиштето
 Потреба за подобра контрола на ерозијата и воспоставување на мерки за заштита
од истата

4.5

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ПРИРОДА

4.5.1

Состојба со животната средина

Природата и биолошката разновидност го опфаќаат богатството на живиот свет и
разновидните модели што истата ги оформува и секогаш биле под можни влијанија на
активностите на човекот, особено преку активности на економските сектори. Нивното
постоење е резултат на милијарди години еволуција, што самото по себе ја нагласува
потребата за нивна континуирана заштита.
Економските сектори кои можат негативно да влијание врз природата и биодиверзитетот
се: земјоделството и шумарството; лов и риболов; транспортот (фрагментација на
живеалиштата); енергетиката ( изградба на хидро-енергетски акумулации и
производството на енергијата); индустријата и рударството (т.н. „жешки точки”, напуштени
рудници и нивни депонии); туризмот (викенд населби со слаба комунална
инфраструктура); градежништвото (диви градби) и др.
Негативното влијание може да биде директно и индиректно. Од директните најзначајните
негативни ефекти за стабилноста на екосистемите и деградацијата на биодиверзитетот
вклучуваат губење, модификација и фрагментација на живеалиштата и прекумерното
искористување на биолошките ресурси (лов, риболов, тргување со лековити и ароматични
растенија, полжави, желки, печурки, и др.).
Негативното влијание на економските сектори во општина Ѓорче Петров врз природата и
биодиверзитетот е незначително, земајќи го во предвид и обемот на активности на самите
сектори.
Не постојат прецизни податоци за бројност на животински и растителни видови. Според
големината на територијата и разновидноста на
хабитатите, проценка е дека има околу 200 рбетници
и околу 1.000 видови растенија. Врз основа на
податоците презентирани за град Скопје може да се
направи груба проценка, но евидентна е потребата од
идентификување на видовите и екосистемита на
подрачјето на општина Ѓорче Петров. Во Стратегијата
за биолошката разновидност на Р. Македонија,
предвидена е изработка на план за мониторинг, како
и изготвување на целосен преглед и база на податоци
за биолошките ресурси и нивното економско значење
Панорама од Кучково
(активност предвидена за периодот 2006-2008
година).
Локални ендемити на територијата на општината не се регистрирани ниту кај
животинскиот ниту кај растителниот свет.
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Постојат субендемични видови кој се наведуват во литературата се: Tulipa scardica bornm.
од растенијата и Zabrus incrassatus bischoffi и Zabrus balcanicus rhodolensis од животните.
Ендемчен правокрилец вклучен во ССБРРМ присутен на територијата на општината е
Ameles heldeichi, кој го има по брдските пасишта и отворени места.
Значајни видови од аспект на заштита на биодиверзитетот се: Carabus intricatus (Corine,
IUCN-LR/nt), Calosoma sycophanta (Corine), Apatura ilia (Corine), Iphiclides podalirius (Corine),
Zerynthia polyxena – Habitat Directive-annex IV.
Со изградбата на сообраќајната инфраструктура, особено големите мостови и вијадукти
на Вардар и Лепенец, значително е загрозена крајречната вегетација на врби и тополи
(Salix alba, S.fragilis и Populus alba).

Земјоделство
Анализирани се два извора на податоци, и тоа урбанистички планови кои се изработени
за неколку рурални населби, кои не ја покриваат целата територија на општината. Вториот
извор на податоци потекнува од Републичкиот завод за статистика и се однесува на
целата општина, при што земјоделското земјиште во општината изнесува 4.583 ха, од кои
2.477 ха се во приватна сопственост, а 2.106 ха во општествена сопственост.

ПС*
ОС**
вкупно

Табела 10
Распределба на земјоделското земјиште во хектари
ниви
градини
овоштарници
лозје
ливади
пасишта
1.699
15
50
110
28
575
381
1
20
56
/
1.648
2.080
16
70
166
28
2.223

вкупно
2.477
2.106
4.583

*приватен сектор / ** општествен сектор
Извор :Републички завод за статистика, 2002 год

Во продолжение е даден табеларен приказ на култури кои се засадени на земјоделското
земјиште во општината.
Табела 11
култура

Распределба на култури по хектар земјоделско земјиште
Зем.земјиште
култура
Зем.земјиште
ха
ха
жито
417
градинарски
227
култури
16
компир
59
' рж”
јачмен
112
кромид
10
овес
8
лук
6
пченка
151
грав
42
пченица
130
грашок
31
фуражни култури
146
зелка
10
луцерка
112
домати
35
граор
3
пипер
12
детелина
31
бостан
22

Бројот на различни видови овошки застапени во овоштарниците е претставен во
наредната табела, со вкупен број од 29.998 садници.
Табела 12
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Број на засадени овошки во 2004 година
јаболка
3.100
круши
2.498
дуњи
6.50
сливи
3.800
праски
4.700
ореви
3.300
бадеми
200
кајсии
7.030
вишни
1.700
цреши
3.020
вкупно
29.998

Врз основа на анкета направена со претставници на земјоделските аптеки кои тргуваат со
овие препарати, средства за заштита на растенија и ѓубрива кои се користат во
земјоделството, на територијата на општината се продаваат во количина од околу 250 кг
хербициди, 600 кг инсектициди, 100 кг биоинсектициди и околу 20 тони минерални ѓубрива
годишно. Според анкетираните земјоделски аптеки, продажбата на средства за заштита
на растенија и ѓубрива од 2000 година наваму значително е намалена, но причина за тоа
не е намаленото користење на истите, туку зголемениот број на земјоделските аптеки.
Ова покажува дека презентираните количини не се во целост претставени, бидејќи овие
средства се набавуваат и од други места во Градот Скопје, а од друга страна пак, дел од
овие средства се користат и на територијата на соседните општини.
Податоци за употребата на арското ѓубриво не постојат. Сопствениците на обработливите
површини овој вид ѓубриво го набавуваат од различни места во градот и пошироко од
Републиката.
Сточарството како земјоделска гранка е развиена во руралниот дел од општината. Според
најновите анализи има 7 живинарски фарми со вкупно 13.500 кокошки, 4 краварски фарми
со 116 грла крави и три трла за овци со вкупно 1.380 овци. Ако се направи споредба со
податоците од последниот попис (2002 година), бројот на одгледувани грла има тренд на
пораст, бидејќи податоците од пописот добиени од Републичкиот завод за статистика се
следните: 460 овци, 234 кози, 426 свињи, 5.047 живина, 107 коњи, магариња 31, говеда
919 и 488 кошници со пчели.
Ловот во општината е организиран преку Ловечко друштво “Жеден” кое брои околу 600
членови со 80 издадени дозволи за лов во 1999, 50 во 2001 и 100 во 2004 година на ниво
на општина Ѓорче Петров. Од трите ловишта кои друштвото ги има добиено под
концесија, на територијата на општината припаѓа дел од ловиштето Кучково кое се
простира и на територија на соседната општина - Кондово.
Податоците за видовите и количината на уловен дивеч за последните 6 години се земени
од изработената ловностопанска основа за ловиштето Кучково. Со оглед на тоа што на
територијата на општина Ѓорче Петров припаѓа половина од ловиштето Кучково,
податоците за бројот на отстрелан дивеч се намалени за половина.
Табела 13
Податоци за количини на уловен дивеч
Диви зајци
Еребици
Полски еребици
камењарки

2004
2003
2002
2001
2000
1999

128
112
101
90
58
40

67
45
32
25
17
12

225
225
225
225
206
140

Покрај наведениот дивеч, повремено се лови и волк и лисици, но бројот е незначителен.
Што се однесува до риболовот, истиот е многу застапен во општината и се одвива на
двете реки Вардар и Лепенец. Во општината има едно риболовно друштво, а концесијата
за риболов ја има Здружението на спортски риболовци на град Скопје “Вардар”.
Риболовното друштво брои околу 500 члена, а бројот на издадени дозволи варира од 100
до 300 годишно.
Најчесто се ловат скобуст, мрена, клен и кркушка. Риболовното друштво не располага со
податоци за количината на уловена риба на годишно ниво, но по проценка на најискусните
рибари таа изнесува околу 1.000 кг / годишно за двете реки заедно.
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Шумарство
Општината Ѓорче Петров не располага со големи шумски површини, кој изнесуваат 1.010
ха, според статистичките податоци, од кои 578 ха се во приватна сопственост, а 432 ха во
општествена сопственост.
Правен субјект кој стопанисува со шумите на ниво на Град Скопје е Ш.П. “Караџица”.
Според нивните податоци, шумите што се наоѓаат на територијата на општина Ѓорче
Петров спаѓаат во шумско-стопанската основа Жеден-Матка (податоци кои се однесуваат
само за територијата на општина Ѓорче Петров не постојат во шумското претпријатие). Во
оваа шумско-стопанска основа, вкупната површина под шуми изнесува 6.829,3 ха.
Во последните 5 години најчесто сеча се врши на даб, габер и црн бор (култура).
Пошумување во истиот период на територијата на општината не е извршено.
Табела 14
Површина исечени шуми во целата
шумско-стопанска основа Жеден-Матка
3
година
количина (м )
површина (ха)

2002
2001
2000
1999

332
171
470
380

16
9,1
19
9

Сушењето на шумите, особено на дабовите шуми кои се најзастапени во општината е
проблем кој е регистриран од страна на Ш.П. “Караџица” кое стопанисува со шумите на
територијата на Град Скопје. Во 2003 година евидентирано е опожарување на површина
од околу 2 ха засадена со бор во с. Волково.

Индустрија и рударство
Во општината Ѓорче Петров застапени се следниве типови на индустрија: градежна,
хемиска, текстилна и прехрамбена, кои со своите дејности зафакаат површина од околу
100 хектари од вкупно планираните 260 хектари во градскиот реон. Најголемиот дел од
наведената површина се наоѓа во заштитна зона на бунарското подрачје Нерези Лепенец. Земајќи го во предвид фактот дека во општината нема големи активности на
индустрискиот сектор влијанието врз природата и биодиверзитетот е незначително.
Единствена опасност во оваа насока е непланско проширување на индустриски
активности.
Општината Ѓорче Петров не располага со податоци за рударскиот сектор бидејќи истиот
не е развиен на ова подрачје. Единствено во реонот на с. Кучково постои каменолом за
вадење травертин, под концесија доделен на фирмата “Неметали” од Тетово, но во
последните години овој каменолом не е во функција.
Од минералните суровини, значајно за општината е вадењето на песок од крајбрежјето на
Лепенец, но податоци за количината не постојат бидејќи оваа активност е нелегална. Со
овие ресурси стопанисува Водното стопанство “Вардар”, кои за посочената локација не
издаваат дозволи за црпење на песок, но сепак реалната состојба покажува поинаква
слика. Оваа активност претставува еден од поголемите проблеми на општината.

Собирање на лековити и други видови растенија
Општината Ѓорче Петров е претежно урбана општина, поради што собирањето на
лековити и други видови растенија на нејзината територија е незначително. Исклучок е
околината на с.Кучково, каде постои можност за собирање, но тоа е инцидентно и
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собраните количини не се продаваат, туку се користат за индивидуални потреби на
собирачите (жителите и излетниците).
Податоци за видот и количината на собраните лековити растенија недостасуваат бидејќи
нема откупна станица на општинско ниво. Доколку се соберат поголеми количини на
лековити растенија тие најверојатно се продаваат во откупните станици на Алкалоид и
некои други приватни откупни станици.

Собирање на полжави и желки
Во Службата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно
планирање, до овој момент не постојат податоци за количина на собирање на диви
животни (полжави и желки) на национално и локално ниво. Со имплементацијата на
новиот Закон за природа ќе се створат услови за надминување на проблемот со
неконтролираното и незаконско собирање на овие видови животни.
На територијата на општината не постои откупна станица за полжави и собирањето на
полжави е сведено само на собирање за индивидуални потреби. Се собира шумскиот
полжав Helix lucorum кој е позастапен, но има помало економско значење од лозовиот
полжав H.pomatia. Што се однесува до желките, исто така не постојат податоци за собрана
количина. Желките не се собираат организирано, а можни се инцидентни собирања на
видот Testudo hermanni.

4.5.2

Идентификација на проблемите
 Недостаток на податоци за бројноста на животинскиот и растителниот свет
 Локалните ендемити на ниви на општината не се регистрирани
 Негативно влијание на економските сектори врз биодиверзитетот
 Евидентирана е појава на сушење на шумите на одредени локалитети
 Несоодветно користење на земјиштето и неконтролирана урбанизација
 Недостаток на информации за управување со природата (особено во руралните
области)
 Ниско ниво на свест кај јавноста и институциите
 Недостаток на пречистување на отпадните води и отпадните гасови, што води до
влошување на состојбата на природата, особено на одредени екосистеми
 Неповолна социо-економска состојба што
биодиверзитетот и на природните ресурси.

го

зголемува

притисокот

врз
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5

SWOT АНАЛИЗА

SWOT анализата претставува значаен сегмент во анализата
на внатрешните и
надворешните влијаниа на животната средина во општината, како и осознавање на сили и
слабости, надворешните можности и закани. При изработката на SWOT анализата се
анализираа следните области во општината:
 Демографија
 Социјална благосостојба
 Инфраструктура
 Локална власт
 Локална економија
Со изготвувањето на SWOT анализата добиени се следните параметри:

5.1

ДЕМОГРАФИЈА

Сили
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Вкупно население :
41.634 жители
- Вкупно мажи :
20.677
- Вкупно жени :
20.957
работоспособна сила
- 20-64год.:
13.288
- 65-85год.:
4.197
Вработени: 13.586, од кои 7.744 мажи и
5.842 жени
Според школска подготовка:
- Вкупно на возраст 15 и повеќе
години
34.033
- со докторат
50
- со магистратура
67
- со ВСС
2.911
- со ВШС
1.231
- со ССС
19.461
- со осмо одделение
7.435
Домаќинства:
11.886
Станови:
13.938
Старосни групи:
- 0 - 19год. 5.271
- 20 - 64год. 13.359
Национална припадност :
Македонци
35.455
Срби
1.730
Албанци
1.597
Роми
1.249
Бошњаци
489
Турци
368
Власи
109
останати
637
Писмени :
36.308
од кои 18.175 мажи и 18.133 жени
Економско активни на возраст од
15 и повеќе год.
18.584
Просечен број на членови во

Како да се искористат силите ?


Искористување на работо
способното население



Зголемување на бројот на
вработените



Ангажирање на невработените и
работоспособните во разни
проекти






домаќинство е 3,49
Семејни домаќинства 10.743
од кои 9.381 се со едно семејство
Просечна станбена површина по член на
домаќинството 20,6 м2
Миграција од други градови посебно од
западниот дел од
државата во општина Ѓорче Петров.
Формирање на викенд зони во населените
места (Волково и Кучково).

Слабости











Неписмени : 594, од кои 103 мажи и
491 жени
Економско неактивни на возраст од 15
и повеќе год. : 15.352 (ученици,
студенти, војници, домаќинки,
пензионери, лица на издржување на
казна затвор)
невработени : 4.998 ,од кои 1.200
мажи и 2.358 жени
домаќинства во кои живеат две и
повеќе семејства се 1.362
несемејни домаќинства 141, од кои
самечки домаќинства се 1.011
семејни домаќинста со еден родител:
671-со мајка; 176 - со татко
тенденција на населување во делови
кои по ГУП и ДУП се планирани за
индустриска зона.
Масовна појава на бесправна градба
(на сопствено и узурпирано земјиште)
Миграција од рурално подрачје во
урбанизиран дел.

Можности
 Нето стамбена густина во општина
Ѓорче Петров е 103
жители по хектар, што се смета за
мала густина.
Закани
 Општата економска
состојба
во
државата влијае врз големување на
невработеноста на населението и во
општината. Тоа доведува до постепено
осиромашување на истото.
 Донесениот ГУП на Град Скопје, покрај
р. Лепенец, планира изградба на
индустриски објекти, а земјиштето е во
приватна сопственост и е погодно за
домување.

Слабости во сили


Отварање на центри за
квалификација односно
преквалификација на
работоспособното население;



Потикнување на неработените да
се вклучат во МСП.



Подобрување на економската
состојба



Вклучување во социолошки
проекти.



Донесување на нов ГУП според
кој општината би работела свој
ДУП
 Донесување правна регулатива за
пренесување на сопственоста на
земјиштето (од државно во
општинско)
 Урбанизација и понуда на
поквалитетен живот во руралните
средини, потикнување за
заживување на земјоделието,
сточарство.
Искористување на можностите
 Со донесување на планска
документација густината на
населеност се планира да се
зголемува
Избегнување на закани
 Промовирање
можности
за
вклучување
во
проекти
за
подобрување на економската
состојба.
 Ревидирање на ГУП и негова
пренамена.
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5.2

СОЦИЈАЛНА БЛАГОСОСТОЈБА

Сили
Како да се искористат силите ?
 Вкупно работно способно население
 Примена на современи
68% од вкупното население
стандарди за квалитетно
живеење
 Стапка на писменост на возраст над 10
години 98,4%
 Искористување на постоење на
спортски сали, стадион, голем
 Едуциран кадар на население, ссс, всс,
број на спортски клубови за
магистратура, докторат) 69,7%
поголема активност на
 Образовен кадар, еден на 18-20 деца
младината низ натпревари,
 Број на пунктови во примарно
награди и сл.
здравство 268 на 41.490 население

Еколошка свест
 Секундарна здравствена заштита 1
 Примена на концепт на еколошка
поликлиника.
одржливост
 96% домаќинства со приклучок на јавен
водовод.
 Постоење на спортски сали, стадион,
голем број на спортски клубови.
 Развиена телекомуникациска мрежа
 Информативна покриеност на
општината со посебен кабел.
Слабости
 Стапка на невработеност 46%
 Од 7-14 г. возраст само 76% одат на
училиште.
 Територијата на општината не е
покриена со сопствена брза помош.
 Социјално незгрижени лица 5% од
вкупно население.
 Без приклучок на јавна канализација
24,6% од населението.
 Населба Хром нема основно училиште.
 Општината нема ни една установа за
културно забавен живот.
 Невитализиран централен парк.
Можности
 Изработка на проекти и апликации за
добивање на домашни и странски
инветиции и донации.
 Користење на поволни кредити.
Закани
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Нерасполагање со сопственост на
градско земјиште.
Несигурност и нестабилност за
инвестирање.

Слабости во сили
 Евиденција на невработени
 Едукација на родители за да
децата одат на училиште.
 Отварање на брза помош на ниво
на општината.
 Приклучок на јавна канализација
 Изградба на основно училиште.
 Обезбедување или изградба на
установа за културно забавен
живот.
 Витализирање на централен
парк.
Искористување на можностите
 Привлекување на странски
инвестиции
 Посредување на општината
помеѓу странски инвеститори и
домашни субјекти
Избегнување на закани

5.3
ИНФРАСТРУКТУРА
Сили
 Асфалтирана патна мрежа 80% од
територијата на општината
 Железничка мрежа со колосек за
Косово и Кичево
 Телекомоникациска мрежа 100%
 Радиодиофузна мрежа 100%
 Кабловска мрежа 50 %;
 Постојано користење на Инфо каналот
 Водоводна мрежа 70%
 Фекална мрежа 60%
 Електро-енергетска мрежа 100%
Слабости
 Неизградена патна мрежа во рурален
дел 70%
 Неасфалтирана патна мрежа 20%
 Непостоење на кабловска и интернет
50%
 Неизградена водоводна мрежа 30%
 Непостоење на пречистителна
станица
 Слаб електричен напон на
постоечката мрежа
 Недоизградена фекална канализација
40%
 Непостоење на атмосферска
канализација 90%
 Непостоење на топловодна мрежа
95%
 Неповрзаност на дел од територијата
на општината (еден надвозник) со
урбаниот дел
 Неконтролирана и дива градба што ќе
ја оптерети постоечката
инфраструктура
 Непостоење на локални медиуми
Можности
 Наменски донации од министерства
 Странски донации
 Носење и имплементација на законите
за едношалтерски систем
 Меѓуопштинска соработка
 Спроведување на системот за
децентрализација
Закани



Нерасполагање со градежно земјиште
на општината
Неможност на општината да владее
со инфраструктурата поради поделени
надлежности меѓу општината и градот.

Како да се искористат силите ?
 Подигање на јавната свест на
граѓаните со искористување на
радиодифузната мрежа
 Развивање на општината врз
темелите на концептот за одржлив
развој

Слабости во сили
 Да се овозможат олеснувања
(рати) на плаќање на комуналиите
 Да се овозможи носење на ДУПови во индустриската зона
 Да се изработи проект за
прочистителна станица

Искористување на можностите
 Да се изработат проекти со кои ќе
се конкурира до донаторите
 Да се врши притисок на
централната власт за донесување
на законската регулатива што
недостасува
 Да се предефинира сопственоста
на земјиштето кое е во државна
сопственост
Избегнување на закани



Функционирање на правна држава
(инспекциски служби и судска
власт)
Покренување на иницијатива за
измена и дополна на делови од
ГУП-от
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5.4 ЛОКАЛНА ВЛАСТ
Сили
 Добра организациска поставеност во
однос на голем број на општини во РМ
 Добро стручно оспособена општинска
администрација иако релативно нова
од 1997
 Определеност за развој на општината
и зајакнување на нејзината улога
 Транспарентност во процесот на
донесување на одлуки – вклучување на
граѓаните и јавноста
 Голем потенцијал на човечки ресурси
 Донесен ДУП за реонски центар, МЗ
Ѓорче Петров, МЗ Мирче Ацев, нас.
Хром, лок. Јурија, делови од МЗ
Дексион, дел од западна индустриска
зона за пречистителна станица


Како да се искористат силите ?
 Искористување
на
организациската поставеност.
 Искористување
на
стручниот
кадар
 Вработување на нови стручни
кадри заради подобар и побрз
развој на општината.
 Континуирано информирање на
граѓаните
за
работата
на
Советот и воопшто работата во
општината преку WEB страна,
локален
весник
и
дневни
печатени и електронски медиуми.
 Вработување / вклучување во
проекти млади, образувани кадри.
 Потребни се инвеститори за
реализација на ДУП-овите, да се
помогне на граѓанинот да се
добие легализација на бесправно
изградените објекти кои се
влезени во ДУП.
Слабости
Слабости во сили
 Економската состојба на локално ниво
 Вклучување во проекти кои би се
го ограничува нивото на трошоци за
финансирале од Владата и од
унапредување на состојбите во
странски донаторски институции
општината
 Изготвување на среднорочен
 Недостаток на документ кој јасно ја
план- проект со визија за развој
одредува стратегијата / визијата за
на општината
развој на општината
 Согласно донесениот Правилник
 Недостаток на стручни
за систематизација на работни
административни работници за
места, да се вработат
спроведување на надлежностите
најпотребните стручни кадри во
согласно законската регулатива
општинската администрација.
 Односот со централната власт не е
 Општината преку ЗЕЛС и преку
добро дефиниран, било законски или
координативното тело на
практично
Градоначалници на Град Скопје
да поткрене иницијативи и
 Недоволна искористеност на природни
барања за усогласување на
ресурси, како и културни вредности на
законите каде што има
општината
недодефинирани одредби.
 Недостаток на редовни механизми /
 Евидентирање односно
инструменти за информирање и
згрижување на истите во
подигање на јавната свест на граѓаните
општината
 Недоволна функционалност на
 Отварање на Центар на
месните заедници
информирање на граѓаните и
 Непостоење на база на податоци
континуирано информирање за
 Непостоење на ГИС ситем
работата на општината
 Непостоење на ЈКП
 Активно вклучување на урбаните
и месни заедници во процесот
на работата на општината.
 Изготвување на база на
податоци
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Можности
 Процес на децентрализација и
реформа на локалната
администрација - нови надлежности
согласно новата законска легислатива
и можности за формирање на нови
служби на локално ниво
 Зајакнување на функциите на
општината - можност за креирање на
развојни политики на ниво на
општината
 Можности за нови финансиски
средства во процесот на интеграција
на РМ во ЕУ
 Обуки и семинари на локалната власт
 Соработка со невладиниот, научниот и
бизнис секторот
 Зајакнување на соработката со
соседните и другите ЕЛС во насока на
заедничко решавање на проблемите
на регионално ниво
Закани
 Нефункционалност и неефикасност на
општината во рамките на
моменталната поставеност при
имплементација на децентрализација
 Недоследности во законската
регулатива која се однесува на
процесот на децентрализација
(подзаконски акти)
 Поделеност на надлежностите во
одредени сегменти со оние на град
Скопје
 Ограничена можност на општините за
учество и одлучување во процесот на
креирање на политиката на градот
Скопје
 Лошо спроведен делбен биланс меѓу
старите и новите општини во 2000 год.
5.5

 Изготвување на ГИС
 Формирање на ЈКП
Искористување на можностите
 Формирање на нови служби и
вработување на стручен кадар.
 Креирање политика за развој на
општината.
 Аплицирање со проекти за
добивање средства за развој на
општината
 Едукација на администрацијата за
брзо и ажурно работење.
 Изготвување на Регистар на НВО
во општината .
 Рационално користење на
искуства и информации од
работата на други општини

Избегнување на закани

ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА

Сили


Градежни фирми
Фабрика-Карпош”(ф-ка за бетон и
бетонски производи)
„Адинг” (ф-ка за градежни заштитни
средства)
 Прехрамбена индустрија
„Глобус “(месна индустрија).
„Словин Југококта” (сокови)
„Аквамин” (минерална вода)
„Насто” (млечна индустрија)

Како да се искористат силите ?
 Развивање на еколошко
прифатливи производи
 Примена на современи стандарди
за квалитет
 Примена на концептот за одржлив
развој
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„Ивакрем” (кондиторски производи)
„Техносол” (ф-ка за производство на
технички гасови)
„Алкалоид” - ЛАФОМА (козметика и
лекови)
 Текстилни
„Ажур”(ф-ка за килими и јамболии)
„Обнова”, „Тренд”, „Даматекс” и „Кала”
(конфекција)
 Угостителски објекти
 Занаетчиство
 Пекарски капацитети (фурни и
бурекџилници)
 Лимари, бравари, металопреработув.
 Саатчии, кројачи
 Автомеханичари, автоелектричари
 Автолимари и друго
 Земјоделие
 Банки (експозитури на КБ и МК)
 Трговски фирми
Слабости
 Дисперзност
 Непостоење на трговски центри
 Непостоење на централно греење
(топлана)
 Непостоење на гасоводен систем во
стопанските субјекти
 Нема развиен туризам (хотели)
 Ангажиран мал број на вработени
 Слаби инвестиции (домашни и
странски)
 Непостоење на едношалтерски систем
за формирање на нови фирми
Можности
 Кредитирање на мали и средни
претпријатија
 Постоење на организирање во
стопански комори

Закани
 Лоша економска состојба во државата
 Висока невработеност на национално
ниво
 Високи кредитни камати
 Слабо функционирање на правниот
систем

56

Слабости во сили
 Изработка на ДУП-ови
 Изградба на гасоводен систем
 Изградба на топлана - или
поврзување со централно греење
на Скопје
 Изградба на хотели и други
угостителски објекти

Искористување на можностите
 Превземање активности за
привлекување на странски
инвестиции
 Посредување на општината меѓу
странски инвеститори и домашни
субјекти
Избегнување на закани

6

ЛИСТА НА ПРИОРИТЕТИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

За добивање на Листата на приоритети за животна средина, Локалниот комитет состави
анкетен лист во кој се наведени 35 проблеми од сите набљудувани тематски области. Со
2000 анкетни ливчиња, што всушност представува 5% од населението, со метода на
случаен избор, беше анкетиран дел од населението. Анкетата беше направена во првата
фаза на изработка на ЛЕАП, односно пред да бидат утврдени приоритетите врз основа на
состојбата со животната средина од страна на експертите кои работеа на тематските
области.
Одговорите од 1860 анкетни ливчиња беа обработени од страна на Локалниот Комитет и
се утврди листата на приоритети која е прикажана во наредната табела, каде римските
броеви го прикажуваат местото на приоритет според мислењето на анкетираните граѓани,
а арапските броеви го покажуваат проблемот рангиран во анкетниот лист.

АНКЕТЕН ЛИСТ
за испитување на јавното мислење за
проблемите со животната средина

Број
12.

ПРОБЛЕМ
I.
II.

18.
11.

III.

1.

IV.

35.

V.

3.
24.

VI.
VII.

27.

VIII.

30.

IX.

4.
6.

X.

17.

XI.

7.

XII.

Големо присуство на диви депонии
Неизградена
пречистителна
станица
и
канализациона мрежа за отпадни комунални и
индустриски води
Непостоење на определена депонија за инертен
отпад (градежен шут)
Загаден воздух од голем сообраќај што поминува по
магистралната сообраќајница низ центарот на
општината
Низок степен на јавна свест за зачувување на
животната средина и природата во општината
Безбедна вода за пиење
Недоволна сообраќајна поврзаност на населбите
со надвозници преку железничката пруга (има
само една)
Бесправно вадење песок од крајбрежјето на
р.Лепенец
Отсуство на пошумување во насока на зачувување
на шумскиот фонд
Третман и одведување на отпадни води (комунални
и индустриски)
Квалитет на површински води на реките Вардар и
Лепенец
Загрозеност на втората заштитна бунарска зона
Нерези - Лепенец ( од отпад и отпадни води)
Недоволни капацитети за целосно управување и

Ве молиме
обележете
827
738
725
714
699
632
600
568
546

543
541
539
57

26.
8.

XIII.

16.

XIV.

14.

XV.

20.
29.

XVI.
XVII.

10. XVIII.
5.

XIX.

15.

XX.

13.

XXI.

23.

XXII.

2.

XXIII.

21. XXIV.
25.

XXV.

31. XXVI.
19. XXVII.
28.XXVIII.

32.
34. XXIX.

22. XXX.
33. XXXI.
9. XXXII.
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мониторинг (следење) на состојбите со отпадот
во општината
Нерегулирани речни корита на реките Вардар и
Лепенец
Непокриеност на руралните делови од општината
со организирано собирање на комуналниот отпад
Непостоење навика кај луѓето за минимизирање и
компостирање на органскиот отпад во домашни
услови
Отсуство на организиран систем за сепарирање
на отпадот
Бесправна градба
Неправилен третман на отпадот и отпадните води
од фармите
Отсуство на приватни оператори во комуналната
дејност како конкуренција на јавното претпријатие
Наводнување на земјоделски површини
со
сомнителен квалитет на вода
Отсуство на организиран систем за рециклирање
и реупотреба
Намерно или случајно мешање на опасен со
комунален отпад
Недоволна искористеност на земјоделско земјиште
за ЕКО производство
Загаден воздух од домашни ложишта во зимски
период
Недоволна информираност за штетноста од
примена на агрохемикалии во градинарството
Неискористени предности и можности за развој на
туризмот
Зголемен степен на деградираност на шумите
Пренамена на земјоделско земјиште ( II , III, и IV
категорија ) во градежно земјиште
Непостоење на евиденција за употреба на
вештачки ѓубрива и заштитни средства во
земјоделието
Немање евиденција за собирање на лековити
растенија
Непостоење на интеграција на аспектите на
биодиверзитетот во изработката на плановите и
проценката на влијанијата на развојот врз
животната средина
Несоодветен третман на сточно ѓубриво
Непостоење на база на податоци за состојбата на
биодиверзитетот во општината
Ниска наплата на ѓубрарината

510
458
451
421
417
401
394
387
385
383
359
314
295
293
288
232

220

212
207
178

Приоритети на проблеми утврдени според оценување на членовите на
локалниот комитет
Паралелно со анкетирање на населението, Локалниот комитет изврши оценување на
проблемите кои беа дел од анкетниот лист, за да изврши приоретизација на истите
според следните критериуми: влијание врз човековото здравје, животната средина,
квалитетот на живот, распространетоста, интензитетот, неповратноста, јавното мислење,
нивото на контрола на општината, планските, законските, или други барања.

ред
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ПРОБЛЕМ
Загрозеност на Втората заштитна бунарска зона
Нерези - Лепенец ( отпад и отпадни води )
Неизградена пречистителна станица и канализациона
мрежа за отпадни и индустриски води
Низок степен на јавна свест за зачувување на
животната средина и природата во општината
Големо присуство на диви депонии
Бесправна градба
Третман и одведување на отпадни води ( комунални и
индустриски )
Отсуство на пошумување во насока на зачувување на
шумскиот фонд
Квалитет на површински води на реките Вардар и
Лепенец
Безбедна вода за пиење
Неправилен третман на отпадот и отпадните води од
фармите
Бесправно вадење песок од крајбрежјето на р.
Лепенец
Нерегулирани речни корита на реките Вардар и
Лепенец
Загаден воздух од голем сообраќај што поминува по
магистралната сообраќајница низ центарот на
општината
Непокриеност на руралните делови од општината со
организирано собирање на комуналниот отпад
Наводнување
на
земјоделски
површини
со
сомнителен квалитет на вода
Непостоење на определена депонија за инертен отпад
( Градежен шут )
Отсуство на организиран систем за рециклирање и
реупотреба
Недоволна информираност за штетноста од примена
на агрохемикалии во градинарството
Недоволна сообраќајна поврзаност на населбите со
надвозници преку железничката пруга (има само еден)
Отсуство на организиран систем за сепарирање на
отпадот

приоритет

просечна
оцена

I.
4,03
II.
3,96
III.
IV.
V.
VI.

3,88
3,77
3,54
3,49

VII.
3,49
VIII.
IX.

3,41
3,36

X.

3,31

XI.

3,30

XII.

3,29

XIII.
3,24
XIV.
3,20
XV.
3,15
XVI.
3,12
XVII.
3,09
XVIII.
3,07
XIX.
3,04
XX.
3,00
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30

31.
32.

33.
34.
35.

Непостоење на евиденција за употреба на вештачки
ѓубрива и заштитни средства во земјоделието
Зголемен степен на деградираност на шумите
Намерно или случајно мешање на опасен со
комунален отпад
Пренамена на земјоделско земјиште (II, III и IV
категорија ) во градежно земјиште
Недоволна искористеност на земјоделско земјиште за
ЕКО производство
Загаден воздух од домашни ложишта во зимски
период
Непостоење на интеграција на аспектите на
биодиверзитетот во изработката на плановите и
проценката на влијанијата на развојот врз животната
средина
Неискористени предности и можности за развој на
туризмот
Отсуство на приватни оператори во комуналната
дејност како конкуренција на јавното претпријатие
Недоволни капацитети за целосно управување и
мониторинг (следење) на состојбите со отпадот во
општината
Ниска наплата на ѓубрарината
Непостоење навика кај луѓето за минимизирање и
компостинирање на органскиот отпад во домашни
услови
Несоодветен третман на сточно ѓубриво
Непостоење на база на податоци за состојбата на
боидиверзитетот во општината
Немање евиденција за собирање на лековити
растенија

XXI.
XXII.

2,97
2,93

XXIII.
2,78
XXIV.
2,72
XXV.
XXVI.

2,71
2,65

XXVII.
2,58
XXVIII.
2,54
XXIX.
2,52
XXX.

XXXI.

2,41
2,41

XXXII.
2,39
XXXIII.

2,28

XXXIV.
XXXV.

2,27
1,88

Оценувањето беше извршено со оценки:
- Со 5 за највисок проблем
- Со 3 за среден проблем
- Со 1 за слаб проблем
Според критериумите на РЕЦ, од овие оценки по секој критериум, а за секој проблем
поединечно пресметана е просечна вредност на оценката, а според највисоката оценка,
утврдени се и приоритетите .
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7

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛЕАП

ВОЗДУХ
ПРОБЛЕМ: ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ ОД СООБРАЌАЈОТ (МОБИЛНИ ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ)
ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ ОД СООБРАЌАЈОТ ВО ОПШТИНАТА (НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИЈАТА СО ЗАГАДУВАЧКИ
СУПСТАНЦИИ ОД МОБИЛНИ ИЗВОРИ)
Мерки

Акции

Одговорна
институција

Воспоставување на систем за
управување со аерозагадувањето
(следење на емисијата со загадувачки
супстанции во воздухот), заради
превземање на техничко-технолошки и
управно -административни мерки од
краткорочен, среднорочен и
долгорочен карактер

Изработка на програма и
план за заштита и
подобрување на
квалитетот на амбиентниот
воздух

Општина Ѓорче
Петров во соработка
со стручна
институција

Воспоставување на локална мрежа за
мониторинг
на
квалитетот
на
амбиентниот воздух на ниво на
општината
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Време на
реализација

Потребен
буџет

2007-2008

5.000 ЕУР

Изработка на инвентар на
загадувачки супстанции во
воздухот од сообраќајот
(мобилни извори)

2007-2008

10.000 ЕУР

Континуирана
инвентаризација на
податоци за емисија на
загадувачки суспанции во
воздухот во општината
Проширување на
мониторинг мрежата на
имисии со поставување на
нова мониторинг станица
за следење на квалитетот
на амбиентниот воздух во
општината

2008континуирано

2.000 ЕУР /год

2007-2008

150.000 ЕУР

Општина Ѓорче
Петров во соработка
со МЖСПП

Извори на
финансирање
СС, СД

СД

ПРОБЛЕМ: ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОЗДУХ ОД СТАЦИОНАРНИ ИЗВОРИ (ДОМАШНИ ЛОЖИШТА, ИНДУСТРИСКИ, ДЕЛОВНИ И ЗАНАЕТЧИСКИ
ОБЈЕКТИ)
ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ ОД ЕМИСИЈАТА СО ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ ОД СТАЦИНАРНИ ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
Мерки
Воведување на контрола на емисиите
на загадувачки супстанции во
воздухот по пат на интерен
мониторинг и процедури согласно
Законот за животна средина
(ЕИА/ИППЦ)

Акции

Време на
реализација
Општина 2006-2007

Потребен
буџет
2.000 ЕУР

Извори на
финансирање
Буџет на РМ, СД

Обука на кадар за издавање
на мислења и оценки за ЕИА
студии, како и Б - ИППЦ
дозволи

МЖСПП /
Ѓорче Петров

Издавање
на
мислење/оценка на ЕИА
студии за индустриски и
деловни објекти, со предлогмерки за намалување и
ограничување на емисиите
на загадувачки супстанции
во воздухот

Општина
Петров

Ѓорче 2007континуирано

2.000 ЕУР/год

СС

Издавање на Б - ИППЦ
дозволи за инсталации

Општина
Петров

Ѓорче 2007
континуирано

- 3.000 ЕУР/год

СС

Изработка на инвентар на
загадувачки супстанции во
воздухот од стационарни
извори во општината и
негово постојано ажурирање
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Одговорна институција

Општина Ѓ.Петров во
соработка со стручна
институција

25.000 ЕУР
2007-2008г.

СС, СД

Подигање на јавната свест за заштита
на воздухот од загадување

Организирање на кампања
за подигање на јавната
свест

Општина Ѓ.Петров во
соработка со НВО

2007-2008

2.000 ЕУР

Печатење на едукативен
материјал

Општина Ѓ.Петров

1.500 ЕУР

Зајакнување на
капацитетите на општината

Општина Ѓ.Петров

3.000 ЕУР

СС, СД

ВОДА
ПРОБЛЕМ: НЕПОСТОЕЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН СИСТЕМ И ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
ЦЕЛ: ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ ВО ОПШТИНАТА (ПРИОРИТЕТ - РЕГИОНОТ НА II ЗАШТИТНА ЗОНА
НА БУНАРСКО ПОДРАЧЈЕ НЕРЕЗИ- ЛЕПЕНЕЦ)
Мерки
Изградба на пречистителна станица
на локација на р.Лепенец (населено
место Ново Село) и доизградба на
колекторски ситем на потег населени
места Волково – Ново Село

Реконструкција или доизградба на
канализационен систем (особено во
руралниот дел на општината)

Изградба на постројки за третман на
индустриски отпадни води
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Акции
Изработка на техничка
документација

Одговорна институција

Време на
реализација
2008- 2010

Потребен
буџет
5.000.000
ЕУР

Извори на
финансирање
СД,
месен
самопридонес,
СС, средства од
ЈП Водовод и
канализација

Општина Ѓорче
Петров
Град Скопје
ЈП Водовод и
канализација

2006-2009

250.000 ЕУР

СД, СС

Деловни субјекти во
соработка со стручни
овластени институции

2007-2012

Општина
Ѓорче
Петров и ЈП Водовод
и канализација

Изградба на пречистителна
станица
Доизградба на колекторски
систем
Изработка на техничка
документација
Реконструкција и
доизградба на
канализационен систем
Изградба на системи и
третман на отпадни води правните лица кои
испуштаат урбани отпадни
води, согласно Б
интегрирана дозвола

Град Скопје и
Општината

Согласно
техничка
документација

Деловни
субјекти

Зајакнување на капацитетите на
општината за спроведување на
регулативата

Испитување на квалитетот
на индустриски отпадни
води

Општина Ѓ.Петров во
соработка со стручна
институција

континуирано

3.000 ЕУР/год

Реализирање на обука за
вработените во општината

Државни органи
Општина
Ѓорче
Петров

2006-2008

10.000 ЕУР

Буџет на РМ
СС

Вработување на овластени
инспектори
ПРОБЛЕМ: НЕКВАЛИТЕТНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ
ЦЕЛ: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИСПРАВНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ
Мерки
Реконструкција или доизградба на
водоснабдителни системи во
Волково, Кисела Јабука и Стопански
двор
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Акции

Одговорна
институција

Време на
реализација

Потребен
буџет

Изработка на техничка
документација

Општина
Петров

Ѓорче

2006-2007

50.000 ЕУР

Реконструкција или
доизградба на
водоснабдителен систем

Општина
Петров

Ѓорче

2006-2011

750.000 ЕУР

Испитување на исправност
на водата за пиење од
здравствен аспект

Ј.З.О.Завод
за
здравствена заштита
на Град Скопје, ЈП
Водовод
и
канализација

континуирано

5.000 ЕУР / год.

Редовен инспекциски надзор

Општина
Петров

континуирано

Ѓорче

5.000 ЕУР /
год.

Извори на
финансирање
С.Д. месен
самопридонес,
С.С.
С.Д. и грантови
од ресорни
министерства,
месен
самопридонес
СС

СС

Изградба на водоснабдителна
станица во с.Кучково

Изработка на техничка
документација

Општина Ѓорче Петров

2006-2007

10.000 ЕУР

2007-2009

345.000 ЕУР

континуирано

2.000 ЕУР /
год.

Општина Ѓорче Петров
Изградба на
водоснабдителна станица
Испитување на исправност
на водата за пиење од
здравствен аспект

Изградба на водоснабдителен
систем во с. Никиштани
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Ј.З.О.Завод за
здравствена заштита
на Град Скопје

С.Д.
С.С.
месен
самопридонес

Истражни работи

Ј.З.О.Завод за
здравствена заштита
на Град Скопје

2007-2008

120.000 ЕУР

С.С, месен
самопоридонес

Изработка на техничка
документација

Општина Ѓорче
Петров

2008

30.000 ЕУР

С.С.

Изградба на
водоснабдителниот систем

Општина Ѓорче
Петров

2009-2011

350.000 ЕУР

С.Д.,С.С

Испитување на исправност
на водата за пиење од
здравствен 8аспект и
инспекциски надзор

Ј.З.О.Завод за
здравствена
заштитан на Град
Скопје, одделение за
инспекциски надзор
на општина Ѓорче
Петров.

континуирано

2.000 ЕУР/год

С.Д.,С.С

ОТПАД
ПРОБЛЕМ: ГОЛЕМО БРОЈ НА ДИВИ ДЕПОНИИ ВО ОПШТИНАТА
ЦЕЛ: НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДИВИ ДЕПОНИИ
Мерки

Изработка на план за затворање на
диви депонии

Акции

Одговорна
институција

Анализа на теренот

Општина Ѓорче
Петров (потребна е
консултантска помош)

Проценка на ризикот

Временска
рамка
2006-2007

Буџет

Извори на
финансирање

2.000 ЕУР

СС

СС и СД
Контрибуција на
приватни
оператори

Проценка на финансиски
средства
потребни
за
затворање

Затворање на дивите депонии и
ремедијација на локациите

Воспоставување на
мониторинг и
инспекција

Рангирање на диви депонии
по приоритет
Изработка
на
техничка
документација за затворање
на
дивите
депонии
и
ревитализација
на
локациите

Општина Ѓорче
Петров

2007-2009

10.000 ЕУР

Реализација на работите
согласно
техничката
документација

Компанија ангажирана
за реализација

2007-2009

50.000 ЕУР

Изработка на
редовен
и
мониторинг

Општина Ѓорче
Петров

план за
повремен

Обезбедување на технички
средства (опрема и возило)
за мониторинг
Редовна
инспекција
овластен инспектор
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–

2007континуирано

10.000 ЕУР

СС, СД

ПРОБЛЕМ: МАЛ ПРОЦЕНТ НА НАСЕЛЕНИЕ ВО РУРАЛНИТЕ ДЕЛОВИ ОД ОПШТИНАТА ПОКРИЕН СО ОРГАНИЗИРАНО СОБИРАЊЕ НА
ОТПАД
ЦЕЛ: УПРАВУВАЊЕ (ПОСТАПУВАЊЕ) СО КОМУНАЛНИОТ И ДРУГИ ВИДОВИ НЕОПАСЕН ОТПАД
Мерки
Акции
Одговорна
Временска
Буџет
Извори на
институција
рамка
финансирање
Донесување на план за управување со Детална проценка на
Општина Ѓорче
2006 - 2007
10.000 ЕУР
СС, СД
отпадот во општината
количини на комунален
Петров (потребна е
отпад по населби
консултантска помош)
Анализа на состав на
отпад
Проценка на потребни
технички средства за
собирање на отпад во
руралните делови од
општината
Проценка на потребни
финансиски средства

Назначување на комунално
претпријатие (јавно или приватно) за
собирање на отпадот во руралните
делови на општината

Донесување на акт за
регулирање на
селектирањето,
собирањето и
транспортирањето на
комунален и други видови
неопасен отпад
Проценка на начинот на
кој би се доверила
задачата (тендер или
концесија)
Евалуација на
предложени технички
решенија и финансиска
понуда
Избор на најповолен
понудувач и надзор над
работите

67

Општина Ѓорче
Петров
Компанија ангажирана
за реализација на
активноста

2006 - 2007

1.000 ЕУР

СС

ПРОБЛЕМ: НЕПОСТОЕЊЕ НА ЛЕГАЛНА ДЕПОНИЈА ЗА ИНЕРТЕН ОТПАД (ГРАДЕЖЕН ШУТ)
ЦЕЛ: ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИЈА ЗА ИНЕРТЕН ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНАТА
Мерки
Избор на локација

Акции
Дефинирање на технички,
еколошки и социјални
критериуми
Изработка на
документација

Назначување на оператор со
депонијата за инертен отпад

Временска
рамка
2007-2008

Буџет
10.000 ЕУР

Извори на
финансирање
СС и СД

Општина Ѓорче
Петров

2008-2009

1.000 ЕУР

СС

техничка

Изработка на студија за
ЕИА
Дефинирање на услови за
работа
Проценка на начинот на
кој
би
се
доверила
задачата
(тендер
или
концесија)
Евалуација
предложени
решенија и
понуда

на
технички
финансиска

Избор
на
понудувач

најповолен

Воспоставување
на
мониторинг и контрола
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Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров (потребна е
консултантска помош)

ПРОБЛЕМ: ОТСУСТВО НА ОРГАНИЗИРАН СИСТЕМ ЗА СЕПАРИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ И РЕУПОТРЕБА НА ОТПАД
ЦЕЛ: ВОСПОСТАВЕН СИСТЕМ ЗА СЕПАРИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ И РЕУПОТРЕБА
Мерки
Дефинирање на количините на
рециклабилни материи и нивни
преработувачи на општинско ниво

Реализација на јавна кампања за
потребата од рециклирање

Промовирање на пилот проект за
сепарирање, рециклирање и
реупотреба на одреден тип на
рециклабилен материјал

Акции
Изработка на листа на
преработувачи
на
рециклабилни материи на
општинско ниво
Проценка на генерирани
рециклабилни материи и
тренд на генерирање и
реупотреба
на
поединечни типови
Подготвување на работен
план за подигање на
јавната
свест
за
потребата
од
рециклирање
Изработка на брошура за
рециклабилните материи
и нивната вредност како
секундарни суровини
Избор на рециклабилна
материја за која постојат
“лесни” технички решенија
за сепарирано собирање
и третман
Дефинирање на проектна
задача
Реализација на проектот
(во
соработка
со
преработувачите
на
рециклабилни
материи
и/или крајните корисници)
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Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров (потребна е
консултантска помош)

Временска
рамка
2007-2008

Буџет
1.000 ЕУР

Извори на
финансирање
СС

Општина Ѓорче
Петров (потребна е
консултантска помош)

2007-2008

2.000 ЕУР

СС и СД

Општина Ѓорче
Петров (потребна е
консултантска помош)

2007-2008

10.000 ЕУР

СД

ПРОБЛЕМ: НЕДОСТАТОК НА СЕПАРАЦИЈА НА ОПАСЕН ОД КОМУНАЛЕН ОТПАД
ЦЕЛ: СЕПАРИРАЊЕ НА ОПАСНИОТ ОД КОМУНАЛНИОТ ОТПАД
Мерки
Изработка на програма за сепарирање
на комуналниот од опасниот отпад (со
особен акцент на медицинскиот и
индустрискиот опасен отпад)

Акции
Детална
проценка
на
количини на опасен отпад
по
генератор
во
општината

Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров (потребна е
консултантска помош)

Временска
рамка
2008-2009

Буџет
2.000 ЕУР

Извори на
финансирање
СС и СД

Општина Ѓорче
Петров (потребна е
консултантска помош)

2008

1.500 ЕУР

СС и СД

Проценка на потребни
технички
средства
за
собирање на опасниот
отпад во општината / во
соработка со МЖСПП

Зголемување на јавната свеста за
опасноста од мешањето на опасниот со
комуналниот отпад

Иницијатива
за
здружување
на
поединечните генератори
на опасен отпад на
општинско
ниво
за
справување со проблемот
со опасен отпад
Подготвување на работен
план
за
едукација
/подигање
на
јавната
свест за различни целни
групи
Реализација на различни
кампањи
според
работниот план
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ПРОБЛЕМ: ОТСУСТВО НА ПРИВАТНИ ОПЕРАТОРИ ВО КОМУНАЛНАТА ДЕЈНОСТ
ЦЕЛ: ВОСПОСТАВЕНА КОНКУРЕНЦИЈА ВО КОМУНАЛНАТА СВЕРА
Мерки
Анализа на состојбата со управување
со комунален и други видови неопасен
отпад

Пилот проект за воведување на
конкурентен оператор во населба која
досега не е покриена со услуга за
собирање на комунален отпад)

Акции
Дефинирање на критични
точки во услугата за
собирање и транспорт на
комунален отпад
Детално анализирање на
предностите и ризиците
од воведување на нов
конкурентен
оператор
(приватно
или
јавно
комунално претпријатие)
Избор на пилот регион во
кој
ќе
се
воведе
конкурентен оператор
Проценка на начинот на
кој
би
се
доверила
задачата
Евалуација
предложени
решенија и
понуда

на
технички
финансиска

Надзор при вршење на
работата
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Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров (потребна е
консултантска помош)

Временска
рамка
2007

Буџет
2.000 ЕУР

Извори на
финансирање
СС

Општина Ѓорче
Петров (потребна е
консултантска помош)

2008

2.000 ЕУР

СС

ПРОБЛЕМ: НЕДОВОЛНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ОТПАДОТ ВО ОПШТИНАТА
ЦЕЛ: ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ НА ОТПАДОТ НА НИВО НА ОПШТИНАТА
Мерки
Зајакнување на капацитетот на
општината за мониторинг на отпад

Акции
Назначување
на
одговорни
лица
во
општината (зголемување
на бројот на вработени)

Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров (потребна е
консултантска помош)

Временска
рамка
2007-2008

Буџет
10.000 ЕУР

Извори на
финансирање
СС и СД

Општина Ѓорче
Петров (потребна е
консултантска помош)

2007-2008

5.000 ЕУР

СС

Реализирање на редовни
тренинзи на вработените
во
општината
и
одговорните
во
компаниите кои треба да
испраќаат
извештаи,
согласно
Законот
за
управување со отпад

Подготовка и имплементација на
годишен преглед за состојбата со отпад
во општината

Обезбедување
на
технички
средства
за
реализација
на
мониторингот
(возило,
можност за компјутерска
обработка и следење)
Имплементација
на
планот за редовен и
повремен мониторинг
Анализа на слабостите на
планот и потешкотиите во
негова реализација
Подобрување на Планот
за редовен и повремен
(зголемување
на
активностите
кои
се
опфатени со мониторинг)
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ПОЧВА И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО
ПРОБЛЕМ: НЕДОСТАТОК НА ПОШУМУВАЊЕ
ЦЕЛ: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ШУМСКИОТ ЕКО СИСТЕМ
Мерки

Акции

Ажурирање на шумска основа

Анализа на теренот

Дефинирање на локалитети за
пошумување

Изработка на преглед на
шумска основа

Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров и ресорно
министерство

Временска
рамка
2006-2009 год.

Буџет
10.000 ЕУР

Извори на
финансирање
МЗШВ и МЖСП;
донации од
меѓународни
институции

Организирање на акции за
пошумување

ПРОБЛЕМ: НАВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ СО СОМНИТЕЛЕН КВАЛИТЕТ НА ВОДА
ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ПОЧВАТА И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ ОД ЗАГАДУВАЊЕ СО ШТЕТНИ МАТЕРИИ
Мерки
Контрола на квалитетот на водата од
реките Лепенец и Вардар
Контрола на почвата и земјоделските
култури
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Акции
Изработка на програма/
проект за контрола на
водата, почвата и
земјоделските култури
(содржината на тешки
метали и други штетни
материи)

Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров

Временска
рамка
2008-2010 год.

Буџет
8.000 ЕУР

Извори на
финансирање
МЖСПП,
СД, СС

ПРОБЛЕМ: НЕДОВОЛНА ИНФОРМИРАНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ШТЕТИТЕ ОД НЕПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА
АГРОХЕМИКАЛИИ
ЦЕЛ: ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
Мерки
Производство на
здравствено безбедна
храна

Акции
Изработка на програма за
едукација на
земјоделските здруженија

Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров

Временска
рамка
2008-2010 год

Буџет
6.000 ЕУР

Извори на
финансирање
СД

Општина Ѓорче
Петров

2008-2010 год.

2.000 ЕУР

МЗШВ, СС, СД

Изработка на пристапна
брошура за апликација на
агрохемикалиите

Изработка на детална евиденција за
примена на агрохемикалиите во
земјоделството (минерални ѓубрива ,
пестициди и друго)

Поставување на
одговорно лице во
општина Ѓорче Петров за
следење на
проблематиката од
земјодеството и
координирање со
ресорните Министерства
Анкетирање на сите
земјоделски
производители во
општината
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ПРОБЛЕМ: ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ОД I, II , III, IV-ТА КЛАСА ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ПОВОЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КВАЛИТЕТНА ХРАНА
Мерки
Одржливо управување со
земјоделското земјиште согласно
Законот за земјоделско земјиште

Промовирање на органско
производство

Акции
Катастарско дефинирање
на класите за земјиштето
(во соработка со
надлежни органи на Град
Скопје и ресорните
министерства)
Изработка на студија за
промовирање и можности
за органско производство
на ниво на општината

Одговорна
институција

Временска
рамка

Буџет

Извори на
финансирање

Општина Ѓорче
Петров

2006 - 2008

10.000 ЕУР

СС

Општина Ѓорче
Петров

2008-2010 год

6.000 ЕУР

СД,
МЗШВ, МЖСПП

Едукација и организирање
на заинтересираните
земјоделски
производители за
органско производство
ПРОБЛЕМ: КОМПОСТИРАЊЕ НА ОРГАНСКИ ОТПАДОЦИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЦЕЛ: ПРОИЗВОДСТВО НА ОРГАНСКИ ЃУБРИВА (КОМПОСТИ) ПО СООДВЕТНА ТЕХНОЛОГИЈА
Мерки
Изградба на компостара

Акции
Изработка за проект за
компостара
Изградба на компостара
Едукација на
земјоделските
производители за
компостирање на
органскиот отпад и
апликација на компостот
за органско производство
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Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров

Временска
рамка
2008 -2011 год.

Буџет
20 000 ЕУР

Извори на
финансирање
МЗШВ, СД, СС

ПРОБЛЕМ: БЕСПРАВНА ГРАДБА (НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ПОСТОЈНА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ДУП-ОВИ)
ЦЕЛ: СТОПИРАЊЕ НА БЕСПРАВНА ГРАДБА
Мерки
Изработка на планска документација
(ДУП, УП за села, УП надвор од
населено место) на цела територија на
општината.
Формирање на сопствена инспекциска
служба

Покренување на иницијативи до Град
Скопје за измена и дополнување на
ГУП во однос на намената и употребата
на локалитетите

Акции

Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров во соработка
со стручна институција

Временска
рамка
2006-2010

Донесување на плановите

Општина Ѓорче
Петров

континуирано

С.С.

Воспоставување на
редовна контрола и
спроведување на мерки за
правилно
имплементирање на
плановите

Воспоставување на
инспекциско
одделение на ниво на
општината.

континуирано

С.С.

Евидентирање на
постојната состојба во
општината

Општина Ѓорче
Петров во соработка
со Град Скопје

2006-2007

Утврдување на
приоритетни ДУП-ови и
УП-ови, нивно вградување
во програмите за
уредување на градежно
земјиште и просторно
планирање.

Буџет
325.000 ЕУР

Извори на
финансирање
СС И СД

МЖСПП
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Снимање на состојбата и
изработка на Елаборат

2007

10.000 ЕУР

Ревизија на ГУП

2008

35.000 ЕУР

С.С, С.Д
МЖСПП
.
СС, СД

ПРОБЛЕМ: НЕРЕГУЛИРАНИ РЕЧНИ КОРИТА НА РЕКИТЕ ВАРДАР И ЛЕПЕНЕЦ, БЕСПРАВНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЧАКАЛ ОД РЕОНОТ НА
РЕКАТА ЛЕПЕНЕЦ
ЦЕЛ: РЕГУЛИРАНИ РЕЧНИ КОРИТА
Мерки
Акции
Одговорна
Временска
Буџет
Извори на
институција
рамка
финансирање
Регулирање на речни корита (заради
Изработка на проекти за
Град Скопје и општина
2007-2008
300.000 ЕУР
С.С. С.Д.
заштита од поплави и ерозии на
уредување на речните
Ѓорче Петров
земјиштето)
корита
2008-2010
1.600.000 ЕУР
Изградба на речно корито
на р. Вардар.
2008-2010
5.000.000 ЕУР
Изградба на минорно и
мајорно речно корито на
р. Лепенец
континуирани
Контрола на
експлоатацијата на чакал
и спроведување на
соодветни мерки за
сторителите

ПРОБЛЕМ: НЕИСКОРИСТЕНИ ПРЕДНОСТИ И МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗАМ
ЦЕЛ: РАЗВОЈ НА СЕЛСКИОТ ТУРИЗАМ И ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ
Мерки
Промовирање и развој на селски и еко
туризам

Акции
Изработка на студија за
развој на селски и еко
туризам на ниво на
општината
Едуцирање
на
населението за значењето
на развојот на селскиот и
еко
туризам
–
организирање на јавна
кампања
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Одговорна
институција
Општина
Ѓорче
Петров во соработка
со НВО, МЖСПП и
Министерство
за
економија

Временска
рамка
2007-2008

Буџет
20.000 ЕУР

2007-2008

5.000 ЕУР

Извори на
финансирање
С.Д. и С.С.

ПРИРОДА
ПРОБЛЕМ: ЗГОЛЕМЕН СТЕПЕН НА ДЕГРАДИРАНОСТ НА ШУМИТЕ И ОТСУСТВО НА ПОШУМУВАЊЕ ВО НАСОКА НА ЗАЧУВУВАЊЕ НА
ШУМСКИОТ ФОНД
ЦЕЛ: ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО ШУМСКИОТ ФОНД ВО ОПШТИНАТА
Мерки
Проценка на состојбата со шумскиот
фонд до 2015 год.

Одржливо управување со шумските
ресурси

Акции
Изработка на проект за
анализа и проценка на
состојбата со
деградацијата на шумите

Временска
рамка
2007-2008

Буџет
5.000-10.000
ЕУР

Едукација на населението
за значењето на шумите и
потребата од нивна
заштита

2007

2.000 ЕУР

Дефинирање на
локалитети за
пошумување

2006-2007

1.000 ЕУР

Организирање на
активности за
пошумување на ерозивни
подрачја со користење на
автохтони видови
Превземање на мерки за
спречување на
бесправната сеча

континуирано

2.000 ЕУР/год

континуирано

2.000 ЕУР / год

Јавна кампања за
подигање на свеста на
населението за заштита
на шумите од пожари
Изработка на елаборати
за проценка на влијанието
врз шумите од изградбата
на патишта, викенд куќи и
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Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров во соработка
со експерти

МЗШВ и ЈП
Македонски шуми
Општина ѓорче Петров
НВО-и

Инвеститори на
објектите

Извори на
финансирање
СС и СД

СС и СД
Средства на
инвеститори

Воспоставување на соодветен
мониторинг и систем на казнување

други градежни објекти
Назначување на
одговорно лице во
општината (шумска
инспекција)

Општина Ѓорче
Петров

2007

Изработка на план за
редовен и повремен
мониторинг

2007-2008

Спроведување на мерки
согласно законската
регулатива

2007континуирано

5.000 ЕУР

СС

ПРОБЛЕМ: НЕИНТЕГРИРАНОСТ НА АСПЕКТИТЕ НА ПРИРОДАТА И БИОДИВЕРЗИТЕТОТ ВО ОСТАНАТИТЕ СЕКТОРИ
ЦЕЛ: ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЛЕН СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА И БИОДИВЕРЗИТЕТОТ
Мерки
Интегрирање на аспектите на
природата и биодиверзитетот во
процесот на изработка на планови и
програми на ниво на општината

Акции
Зајакнување на
капацитетот на
одговорните лица во
општината за изработка и
носење на планските
документи
Изработка на
урбанистички документи
со интегрирани аспекти на
природата и
биодиверзитетот
Валоризација и
ревалоризација на
заштитени подрачја
Идентификување на
потенцијални области и
изработка на планови за
управување со заштитени
области
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Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров во соработка
со експерти и МЖСПП

Временска
рамка
континуирано

Буџет
20. 000 ЕУР

Извори на
финансирање
СС, СД

Иницијатива за
прогласување на
локалитетот “Девојачки
Камен” за споменик на
природата
Интегрирање на аспектите на
природата и биодиверзитетот во текот
на изработка на ЕИА студии и во
процесот на издавање на ИППЦ
дозволи

Спроведување на
законска регулатива

Општина Ѓорче
Петров, МЖСПП

континуирано

СС

Утврдување на мерки за
заштита на загрозени
видови или живеалишта

ПРОБЛЕМ:НЕДОСТАТОК НА ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБАТА СО БИОДИВЕРЗИТЕТОТ ВО ОПШТИНАТА
ЦЕЛ: ВОСПОСТАВЕНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБАТА СО БИОДИВЕРЗИТЕТОТ
Мерки
Воспоставување на база на податоци
за состојбата со природата и
биодиверзитетот во општината

Воспоставување на мониторинг на
состојбата со природата и
биодиверзитетот

Акции
Формирање на база на
податоци
Изработка на студија за
состојбата со природата и
биодиверзитетот во
општината
Утврдување на параметри
и индикатори за
мониторинг/следење на
состојбата на природата и
биодиверзитетот
Воспоставување контрола
на собирање на диви
растенија и животни
Контрола на експанзијата
на алохтоните видови
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Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров во соработка
со експерти

Време
нска рамка
2008-2010

Општина Ѓорче
Петров, МЖСПП

2008 континуирано

Буџет
10.000 ЕУР

Извори
на финансирање
СС и СД

1.000 ЕУР/год

СС и СД

ПРОБЛЕМ: НИСКО НИВО НА ЈАВНА СВЕСТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
ЦЕЛ: ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ
Мерки
Подигање на јавната свест за
зачувување на природните ресурси

Акции
Спроведување на
кампања за подигање на
јавната свест
Промовирање на
едукативен материјал

8

Одговорна
институција
Општина Ѓорче
Петров во соработка
со НВО-и

Временска
рамка
2007-2008

Буџет
1.000 ЕУР/год

Извори на
финансирање
СС, СД

2.000 ЕУР /год

ПЛАН ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ

За да се обезбеди ефикасна и навремена имплементација на мерките и акциите на ЛЕАП, потребно е набљудување и оценување
(мониторинг и евалуација) на процесот на спроведување на истите, односно степен на постигнати резултати. За таа цел, општината
треба да формира тело са спроведување и набљудување, како механизам преку кој ќе се следи и оценува имплементацијата на
мерките и акциите од документот и да изготвува извештаи за целиот процес. Извештајот треба да биде достапен за сите
заинтересирани страни, особено за широката јавност.
Процесот на набљудување на имплементацијата на документот подразбира: обезбедување, собирање и доставување на релевантни
податоци, управување со податоците и известување, оценување на напредокот преку следење на показателите на успех-индикатори и
фреквенцијата на мерења, изработка и доставување на извештаи до релевантните институции (МЖСПП) и др.
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Мерки

Акции

Очекувани
резултати

Показатели на
успех индикатори

Фреквенција на
следење на
индикатори

ВОЗДУХ
ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ ОД СООБРАЌАЈОТ ВО ОПШТИНАТА (НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИЈАТА СО ЗАГАДУВАЧКИ
СУПСТАНЦИИ ОД МОБИЛНИ ИЗВОРИ)
Воспоставување
на
систем
за Изработка на програма и план за
Воспоставен систем Изработени
управување
со
аерозагадувањето заштита и подобрување на
за
следење
на програма и план за Два пати годишно
(следење на емисијата со загадувачки квалитетот на амбиентниот воздух
загадувачките
заштита и
супстанции
во
воздухот,
заради
супстанции
во подобрување на
превземање на техничко – технолошки и Изработка на инвентар на
воздухот
квалитетот на
управно административни мерки од загадувачки супстанции во
амбиентниот
краткорочен, среднорочен и долгорочен воздухот од сообраќајот (мобилни
воздух
карактер
извори)
Еднаш месечно
Изработен
Континуирана инвентаризација на
инвентар
на
загадувачки
податоци за емисија на
супстанции
во
загадувачки супстанции во
воздухот
воздухот во општината
Воспоставување на локална мрежа за
мониторинг
на
квалитетот
на
амбиентниот воздух на ниво на
општината

Проширување на мониторинг
мрежата на имисии со
поставување на нова мониторинг
станица за следење на квалитетот
на амбиентниот воздух во
општината

Воспоставен систем
за
следење
на
квалитетот
на
амбиентниот воздух
на
ниво
на
општината

Поставена
мониторинг
станица
локација
општината

Еднаш годишно
на
во

ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ ОД ЕМИСИЈАТА НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ ОД СТАЦИОНАРНИ ИЗВОРИ НА ЗАГАДУВАЊЕ
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Воведување на контрола на емисиите на
загадувачки супстанции во воздухот по
пат на интерен мониторинг и процедури
согласно Законот за животна средина
(ЕИА/ИППЦ)

Обука на кадар за издавање на
мислења и оценки за ЕИА студии,
како и Б-ИППЦ дозволи
Издавање на мислење/оценка на
ЕИА студии за индустриски и
деловни објекти, со предлог- мерки
за намалување на ограничување
на емисиите на загадувачки
супстанции во воздухот

Воспоставен систем
за
следење
и
контрола
на
емисијата
на
загадувачки
супстанции
во
воздухот

Број на издадени
мислење/оценки за
ЕИА студии

Еднаш месечно

Број на издадени
Б-ИППЦ дозволи

Еднаш месечно

Број на вклучени
граѓани и целни
групи
со
кампањата

Два пати во текот на
кампањата

Испечатен
едукативен
материјал

Во текот на
изработка на
материјалот

Обучен
вработен
кадар за ЕИА и
ИППЦ постапка

Издавање на Б-ИППЦ дозволи за
инсталации
Изработка
на
инвентар
на
загадувачки
супстанции
во
воздухот од стационарни извори во
општината и негово постојано
ажурирање.

Подигање на јавната свест за заштита на
воздухот од загадување

Организирање на
кампања за
подигање на јавната свест
Печатење
материјал

на

едукативен

Зајакнување на капацитетите на
општината

Подигната
јавна
свест на граѓаните во
општината

ВОДА
ЦЕЛ: ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ ВО ОПШТИНАТА (ПРИОРИТЕТ - РЕГИОНОТ НА ВТОРАТА ЗАШТИТНА
ЗОНА НА БУНАРСКОТО ПОДРАЧЈЕ НЕРЕЗИ-ЛЕПЕНЕЦ)
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Изградба на пречистителна станица на
локација на р.Лепенец (населено место
Ново Село) и доизградба на колекторски
систем на потег населени места Волково
– Ново Село

Изработка на техничка
документација

Пречистени отпадни
води во општината

Изградба на пречистителна
станица

Изработена
техничка
документација
Изграден
колекторски ситем

Во
текот
на
изработка
на
техничката
документација
Во тек на изградбата
на с-мот

Изградена
пречистителна
станица

Во тек на изградба
на пречистителната
станица

Изработена
техничка
документација

Во
текот
на
изработка
на
техничката
документација
Во тек на изградба
на системот

Доизградба на колекторски систем

Реконструкција или доизградба на
канализационен систем (особено во
руралниот дел на општината)

Изработка на техничка
документација
Реконструкција и доизградба и
оддржување на канализационен
систем

Изградба на постројки за третман на
индустриски отпадни води

Зајакнување
на
општината
за
регулативата

капацитетите
спроведување

на
на

Комплетиран систем
за
собирање
и
одведување
на
урбани отпадни води
во општината

Изградба на системи и третман на
отпадни води - правните лица кои
испуштаат урбани отпадни води,
согласно Б интегрираната дозвола

Воспоставен третман
на
индустриски
отпадни
води
на
ниво на општината

Испитување на квалитетот на
индустриски отпадни води

Следење
квалитетот
индустриските
отпадни води

Реализирање на обука за
вработените во општината
Вработување
инспектори

на

на
на

Обучени овластени
инспектори
во
општината

овластени

ЦЕЛ: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПРАВНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ
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Изграден
канализационен
систем на ниво на
општината
Број на изградени
системи за третман
на отпадни води индустриски
објекти
Број на земени
примероци
на
инд.отпадна вода
за анализа
Број на вработени
инспектори

Еднаш месечно

Еднаш месечно

Два пати годишно

Реконструкција или доизградба на
водоснабдителни системи во Волково,
Кисела Јабука и Стопански Двор

Изработка на техничка
документација
Реконструкција или доизградба на
водоснабдителен систем

Обезбедена
исправна вода за
пиење во Волково,
Кисела
Јабука
и
Стопански двор

Испитување на исправност на
водата за пиење од здравствен
аспект
Редовен инспекциски надзор

Изградба на водоснабдителна станица
во с. Кучково

Изработка на техничка
документација

Обезбедена
исправна вода за
пиење во с.Кучково

Изградба на водоснабдителна
станица

Истражни работи
Изработка на техничка
документацоја

ОТПАД
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Реконструирани и
доизградени
водоснабдителни
системи

Обезбедена
исправна вода
пиење
с.Никиштани

за
во

Во
текот
изработка
техничката
документација
Во текот на
доизградбата на
системот

Број на земени
примероци на вода
за анализа

Еднаш месечно

Број на извршени
инспекциски увиди
Изработена
техничка
документација

Еднаш месечно

Изградена
водоснабдителна
станица

Испитување на исправност на
водата за пиење од здравствен
аспект

Изградба на водоснабдителен систем во
с. Никиштани

Изработена
техничка
документација

Број на земени
примероци на вода
за анализа
Изработена
техничка
документација

Изградба на водоснабдителниот
систем

Изграден
водоснабдителен
систем

Испитување на исправност на
водата за пиење од здравствен
аспект и инспекциски надзор

Број на земени
примероци на вода
за анализа

Во
текот
изработка
техничката
документација
Во текот на
изградбата на
станицата

на
на

на
на

Еднаш месечно

Во
текот
изработка
техничката
документација
Во текот на
изградбата на
системот
Еднаш месечно

на
на

ЦЕЛ: НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДИВИ ДЕПОНИИ
Изработка на план за затворање на диви
депонии

Анализа на теренот
Проценка на ризикот
Проценка на финансиски средства
потребни за затворање

Затворање на дивите депонии и
ремидијација на локациите

Рангирање на диви депонии по
приоритет
Изработка
на
техничка
документација за затворање на
дивите депонии и ревитализација
на локациите

Воспоставен дел од
системот за
управување со отпад
на ниво на
општината

Обезбедени
финансиски
средства

Намален број на
диви депонии на
ниво на општината

Изработена
техничка
документација
Број на затворени
диви депонии

Реализација на работите согласно
техничката документација

Воспоставување на мониторинг и
инспекција

Изработка на план за редовен и
повремен мониторинг

Изработен план за
затворање на
дивите депонии

Воспоставен
мониторинг и
инспекција

Број на направени
ремидијации
Изработен план

Обезбедување
на
технички
средства (опрема и возило) за
мониторинг

Обезбедени
технички средства
за работа на
инспекторите

Редовна инспекција – овластен
инспектор

Број на извршени
увиди

Во текот на
обезбедување
финансиски средства
Во текот на
изработка на планот

Во
текот
изработка
техничката
документација
Еднаш месечно

Еднаш месечно
Во тек на изработка
на планот
Во тек на
обезбедување на
финансиски средства
Два пати месечно

ЦЕЛ: УПРАВУВАЊЕ (ПОСТАПУВАЊЕ) СО КОМУНАЛНИОТ И ДРУГИ ВИДОВИ НЕОПАСЕН ОТПАД
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на
на

Донесување на план за управување со
отпадот во општината

Детална проценка на количини на
комунален отпад по населби
Анализа на состав на отпад
Проценка на потребни технички
средства за собирање на отпад во
руралните делови од општината

Изработена основа
за управување со
комунален отпад на
ниво на општината
Воспоставен систем
за управување со
отпад на ниво на
општината

Проценка на потребни финансиски
средства

Изработен план за
постапување со
комуналниот отпад
Број на направени
анализи
Број на собрани
податоци

Проценка на начинот на кој би се
доверила задачата (тендер или
концесија)
Евалуација на предложени
технички решенија и финансиска
понуда
Избор на најповолен понудувач
Надзор при вршење на работата

Еднаш годишно

Четири пати
годишно/квартално

Изработен акт
Два пати во текот на
изработката на актот

Донесување на акт за регулирање
на селектирањето, собирањето и
транспортирањето на комунален и
други видови неопасен отпад
Назначување на комунално претпријатие
(јавно или приватно) за собирање на
отпадот во руралните делови на
општината

Во текот на
изработка на планот

Воспоставен систем
за управување со
комуналниот отпад
во руралните делови
на општината

Број на понудувачи
и предложени
технички решенија
Назначено
комунално
претпријатие за
собирање на
отпадот во
руралните делови
на општината

Еднаш во текот на
изборот

Еднаш во текот на
изборот

Број на увиди
Еднаш месечно

ЦЕЛ: ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИЈА ЗА ИНЕРТЕН ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНАТА
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Избор на локација

Дефинирање на технички,
еколошки и социјални критериуми

Избрана локација

Изработка на техничка
документација

Назначување на оператор за депонијата
за инертен отпад

Изработка на студија за ЕИА
Дефинирање на услови за работа
Проценка на начинот на кој би се
доверила задачата (тендер или
концесија)
Евалуација на предложени
технички решенија и финансиска
понуда

Број на утврдени
критериуми
Изработена ЕИА
студија

Воспоставен систем
за управување со
инертен отпад

Еднаш во текот на
утврдување на
критериуми
Двапати во текот на
изработка на
студијата

Број на
дефинирани
услови и технички
решенија

Еднаш во текот на
дефинирање на
условите и
техничките решенија

Назначен оператор
со депонија за
инертен отпад

Еднаш месечно

Избор на најповолен понудувач
Воспоставување на мониторинг и
контрола

ЦЕЛ: ВОСПОСТАВЕН СИСТЕМ ЗА СЕПАРИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ И РЕУПОТРЕБА
Дефинирање на количините на
Изработка на листа на
Намалување на
Број на
рециклабилни материи и нивни
преработувачи на рециклабилни
количините на
преработувачи на
преработувачи на општинско ниво
материи на општинско ниво
комунален отпад
општинско ниво
Проценка на генерирани
рециклабилни материи и тренд на
генерирање и реупотреба на
поединечни типови
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Утврдена количина
на рециклабилни
материи

Два пати годишно

Два пати годишно

Реализација на јавна кампања за
потребата од рециклирање

Промовирање на пилот проект за
сепарирање, рециклирање и реупотреба
на одреден тип на рециклабилен
материјал

Подготвување на работен план за
подигање на јавната свест за
потребата од рециклирање
Изработка на брошура за
рециклабилните материи и
нивната вредност како секундарни
суровини
Избор на рециклабилна материја
за која постојат “лесни” технички
решенија за сепарирано собирање
и третман

Подигната јавна
свест за потребата
од рециклирање

Промовиран одржлив
начин на управување
со отпад

Број на опфатено
население и целни
групи

Два пати во тек на
кампањата

Изработена
брошура

Еднаш во тек на
изработка на
брошурата

Број на вклучени
граѓани

Еднаш во тек на
реализација на
проектот (се
однесува на трите
индикатора)

Број на вклучени
НВО-и

Дефинирање на проектна задача
Реализација на проектот (во
соработка со преработувачите на
рециклабилни материи и/или
крајните корисници)

Реализиран пилот
проект за
сепарирање,
рециклирање и
реупотреба

ЦЕЛ: СЕПАРИРАЊЕ НА ОПАСНИОТ ОД КОМУНАЛНИОТ ОТПАД
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Изработка на програма за сепарирање
на комуналниот од опасниот отпад (со
особен акцент на медицинскиот и
индустриски опасен отпад)

Зголемување на јавната свест за
опасноста од мешањето на опасниот со
комуналниот отпад

Детална проценка на количини на
опасен отпад по генератор
(индустрија) во општината

Број на
анализирани
примероци

Два пати во текот на
изработката на
програмата

Проценка на потребни технички
средства за собирање на опасниот
отпад во општината / во соработка
со МЖСПП

Број на
здружувања на
поединечните
генератори

Еднаш во тек на
изработка на
програмата

Иницијатива за здружување на
поединечните генератори на
опасен отпад на општинско ниво за
справување со проблемот со
опасен отпад

Ниво на
обезбедени
технички средства

Еднаш во тек на
изработка на
програмата

Број на опфатено
население и целни
групи

Еднаш во тек на
кампањата

Подготвување на работен план за
едукација /подигање на јавната
свест за различни целни групи
Реализација на различни кампањи
според работниот план
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Изработена програма
за немешање на
комуналниот со
опасниот отпад

Зголемена јавна
свест кај граѓаните за
опасностите од
мешањето на
опасниот со
комуналниот отпад

ЦЕЛ: ВОСПОСТАВЕНА КОНКУРЕНЦИЈА ВО КОМУНАЛНАТА СВЕРА
Анализа на состојбата со управување со Дефинирање на критични точки во Утврдена состојба за Број и ниво на
комунален и други видови неопасен
услугата за собирање и транспорт
управување со отпад дефинирани
отпад
на комунален отпад
критични точки
Детално анализирање на
предностите и ризиците од
воведување на нов конкурентен
оператор (приватно или јавно
комунално претпријатие)

Пилот проект за воведување на
конкурентен оператор во населба која
досега не е покриена со услуга за
собирање на комунален отпад

Избор на пилот регион во кој ќе се
воведе конкурентен оператор
Проценка на начинот на кој би се
доверила задачата
Евалуација на предложени
технички решенија и финансиска
понуда

Зголемување на
нивото на
управување со
комунален отпад на
ниво на општината

Број и ниво на
изработени
анализи за
предности и ризици

Два пати во тек на
изработката на
анализата

Број (%) на
население
опфатено со
организирано
собирање на
комунален отпад

Еднаш во тек на
проектот

Воведен оператор

Надзор при вршење на работата

ЦЕЛ: ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ НА ОТПАД НА НИВО НА ОПШТИНАТА
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Еднаш во тек на
дефинирање на
точките

Зајакнување на капацитетот на
општината за мониторинг на отпад

Назначување на одговорни лица
во општината (зголемување на
бројот на вработени)
Реализирање на редовни тренинзи
на вработените во општината и
одговорните во компаниите кои
треба да испраќаат извештаи,
согласно Законот за управување
со отпад

Подготовка и имплементација на
годишен преглед за состојбата со отпад
во општината

Обезбедување на технички
средства за реализација на
мониторингот (возило, можност за
компјутерска обработка и
следење)
Имплементација на планот за
редовен и повремен мониторинг
Анализа на слабостите на планот и
потешкотиите во негова
реализација
Подобрување на Планот за
редовен и повремен (зголемување
на активностите кои се опфатени
со мониторинг)

ПОЧВА И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО
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Зајакнат капацитет
на општината и
воспоставен
мониторинг на
отпадот

Број на назначени
лица
Број на посетени
обуки

Два пати во текот на
годината (се
однесува на трите
индикатора)

Количина на
обезбедени
технички средства

Воспоставено
планирање и
мониторинг на
отпадот во
општината

Подготвен годишен
преглед за
состојбата со отпад
во општината
Ревизија на
прегледот

Четири пати годишно
(квартално)

Четири пати годишно
(квартално)

Ажурирање на шумска основа

Дефинирање
пошумување

на

локалитети

за

ЦЕЛ: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ШУМСКИОТ ЕКО СИСТЕМ
Анализа на теренот
Одржливо
управување
со
шумските ресурси
Изработка на преглед на шумска
основа

Број на пошумени
локалитети

Шест пати годишно

Организирање на акции за
пошумување

ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ПОЧВАТА И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ ОД ЗАГАДУВАЊЕ СО ШТЕТНИ МАТЕРИИ
Контрола на квалитетот на водата од Изработка на програма / проект за Намалено ниво на Број на изработени Два пати во тек на
реките Вардар и Лепенец
контрола на водата , почвата и загадување
на елаборати
подготовка на
земјоделските
култури почвата
и
програмата/проект
Контрола на почвата и земјоделските (содржината на тешки метали и земјоделските
Изготвена студија
култури
други штетни материи)
култури
Воспоставен
континуиран
мониторинг

Производство на здравствено безбедна
храна

ЦЕЛ: ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
Изработка
на
програма
за Промовирано
едукација
на
земјоделските одржливо
здруженија
земјоделско
производство
Изработка на пристапна брошура
за апликација на агрохемикалиите

Број на изработени
студии
Изработена
програма
Изработена
брошура
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Два пати во тек на
подготовка на
програмата и
брошурата (се
однесува на трите
индикатора)

Изработка на детална евиденција за
примена
на
агрохемикалиите
во
земјоделството (минерални ѓубрива,
пестициди и друго)

Поставување на одговорно лице во
општината
за
следење
на
проблематиката од земјоделството
и координирање со ресорните
министерства

Формирана
евиденција
за
следење
на
агрохемикалиите во
земјоделството

Анкетирање на сите земјоделски
производители во општината

Намалено користење
на агрохемикалиите
во земјоделството

Број на анкетирани
земјоделски
производители

Шест пати годишно

ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ПОВОЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КВАЛИТЕТНА ХРАНА
Одржливо управување со земјоделското Катастарско
дефинирање
на Промовирано
Број на опфатени Шест пати годишно
земјиште
согласно
Законот
за класите на земјиштето
одржливо
земјоделски
земјоделско земјиште
земјоделско
производители
(во соработка со надлежните производство
Изготвена
органи на Град Скопје и ресорните
Два пати годишно
евиденција
на
министерства)
класи на земјиште
Промовирање на органско производство
Изработка
на
студија
за Промовирано
Број на едуцирани Еднаш во текот на
промовирање и можности за органско
земјоделски
изработката на
органско производство на ниво на производство
производители
студијата
општината
Изработена студија
Едукација и организирање на
заинтересираните
земјоделски
производители
за
органско
производство
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Изградба на компостара

ЦЕЛ: ПРОИЗВОДСТВО НА ОРГАНСКИ ЃУБРИВА (КОМПОСТИ) ПО СООДВЕТНА ТЕХНОЛОГИЈА
Изработка за проект за компостара Намалување
на Изработен прокт
количините
на
Изградба на компостара
комунален отпад
Изградена
компостара
Едукација
на
земјоделските
производители за компостирање на
Број на едуцирани
органскиот отпад и апликација на
земјоделски
компостот
за
органско
производители
производство

Изработка на планска документација
(ДУП, УП за села, УП надвор од
населено место) на цела територија на
општината.
Формирање на сопствена инспекциска
служба

ЦЕЛ: СТОПИРАЊЕ НА БЕСПРАВНА ГРАДБА
Утврдување на приоритетни ДУПУправување
со
ови и УП-ови, нивно вградување во градежно земјиште
програмите за уредување на
согласно
планска
градежно земјиште и просторно
документација
планирање.

Број на донесени
планови

Еднаш во текот на
реализацијата на
проектот (се
однесува на трите
индикатора)

Четири пати во
годината / квартално
Еднаш месечно

Формирана
инспекција и број
на инспектори
Еднаш месечно

Донесување на плановите
Број на спроведени
контроли и мерки

Покренување на иницијативи до Град
Скопје за измена и дополнување на ГУП
во однос на намената и употребата на
локалитетите

Воспоставување
на
редовна
контрола и спроведување на мерки
за правилно инплементирање на
плановите
Евидентирање на постојната
Одржлива намена и
состојба во општината
употреба
на
земјиштето
Снимање на состојбата и
изработка на Елаборат
Ревизија на ГУП
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Извршена анализа
на состојбата во
општината
Изменет ГУП

Еднаш во тек на
изменувањето и
дополнувањето на
ГУП

Регулирање на речни корита (заради
заштита од поплави и ерозии на
земјиштето)

ЦЕЛ: РЕГУЛИРАНИ РЕЧНИ КОРИТА
Изработка на проекти за
Воспоставени мерки
уредување на речните корита
за
заштита
од
поплави и ерозија на
земјиштето
Изградба на речно корито на р.
Вардар.
Изградба на минорно и мајорно
речно корито на р. Лепенец

Број на изработени
проекти
Број
на
реализирани
работи (уредување
на речни корита)

Четири пати годишно
/ квартално

Два пати месечно во
текот на
реализирање на
работите

Контрола на експлоатацијата на
чакал
и
спроведување
на
соодветни мерки за сторителите

ЦЕЛ: РАЗВОЈ НА СЕЛСКИОТ ТУРИЗАМ И ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ
Промовирање и развој на селски и еко Изработка на студија за развој на Промовиран селски и Изработена студија
туризам
селски и еко туризам на ниво на еко туризам
општината
Број на туристи на
годишно ниво во
Едуцирање на населението за
општината
значењето на развојот на селскиот
и еко туризам –организирање на
јавна кампања
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Два пати во текот на
изработката на
студијата

ПРИРОДА
ЦЕЛ: ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО ШУМСКИОТ ФОНД ВО ОПШТИНАТА
Проценка на состојбата со шумскиот
фонд до 2015 год.

Изработка на проект за анализа и
проценка на состојбата со
деградацијата на шумите

Одржливо
управување
со
шумскиот фонд на
ниво на општината

Едукација на населението за
значењето на шумите и потребата
од нивна заштита

Одржливо
ресурси

управување

со

шумските

Јавна кампања за подигање на
свеста на населението за заштита
на шумите од пожари

Воспоставување
на
соодветен
мониторинг и систем на казнување

Изработка
на
елаборати
за
проценка
на
влијанието
врз
шумите од изградбата на патишта,
викенд куќи и други градежни
објекти
Назначување на одговорно лице
во општината (шумска инспекција)
Изработка на план за редовен и
повремен мониторинг
Спроведување на мерки согласно
законската регулатива
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Опфатено
едуцирано
население
Број
дефинирани
локалитети

Дефинирање на локалитети за
пошумување
Организирање на активности за
пошумување на ерозивни подрачја
со користење на автохтони видови
Превземање на мерки за
спречување на бесправната сеча

Број на изработени
анализи/проект

Два пати во текот на
изработката
на
анализите/проектот
(се однесува на сите
индикатори)

на

Број на пошумени
ерозивни подрачја
Подигната
свест

јавна

Одржливо
искористење
на
шумските ресурси

Количина
на
исечени стебла

Шест пати годишно
(се однесува на сите
индикатори)

Број на пожари на
ниво на општината
Количина
на
собрани плодови
Број на изработени
елаборати

Воспоставен
мониторинг
шумскиот фонд

на

Назначено
одговорно лице
Изработен план
Број на спроведени
мерки

Еднаш месечно (се
однесува на сите
индикатори)

ЦЕЛ: ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЛЕН СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА И БИОДИВЕРЗИТЕТОТ
Интегрирање на аспектите на природата Зајакнување на капацитетот на
Интегрирано
Број на стручно
Шест пати годишно
и биодиверзитетот во процесот на одговорните лица во општината за управување и
обучен кадар
(се однесува на сите
изработка на планови и програми на изработка и носење на планските
заштита на
индикатори)
Број на изработени
ниво на општината
документи
природата и
документи и
биодиверзитетот на
вградени мерки за
Изработка на урбанистички
ниво на општината
заштита на
документи со интегрирани аспекти
природата и
на природата и биодиверзитетот
биодиверзитетот
Валоризација и ревалоризација на
Изработена
заштитени подрачја
вегетациска карта
Идентификување на потенцијални
Прогласен
области и изработка на планови за
локалитет за
управување со заштитени области
споменик на
природата
Иницијатива за прогласување на
локалитетот “Девојачки Камен” за
споменик на природата
Интегрирање на аспектите на природата Спроведување на законска
Утврдени мерки за Број на превземени Еднаш месечно
и биодиверзитетот во текот на изработка регулатива
заштита
на мерки
на ЕИА студии и во процесот на
природата
и
издавање на ИППЦ дозволи
Утврдување на мерки за заштита биодиверзитетот
Број на заштитени Четири пати годишно
на
загрозени
видови
или
видови
или
Спроведен процес на живеалишта
живеалишта
ЕИА и ИППЦ

ЦЕЛ: ВОСПОСТАВЕНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБАТА СО БИОДИВЕРЗИТЕТОТ
Воспоставување на база на податоци за Формирање на база на податоци
Воспоставена база Назначено лице за
состојбата
со
природата
и
на
податоци
и изработка на база
биодиверзитетот во општината
на на податоци
Изработка на студија за состојбата следење
со
со природата и биодиверзитетот состојбите
природата
и Број на собрани
во општината
податоци
биодиверзитетот
Формирана база на
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Еднаш месечно (се
донесува на сите
индикатори)

податоци
Воспоставување на
состојбата
со
биодиверзитетот

мониторинг
природата

на
и

Утврдување на параметри и
индикатори за
мониторинг/следење на состојбата
на природата и биодиверзитетот

Воспоставена
мониторинг
состојбите
природата
биодиверзитетот

на
со
и

Воспоставување на контрола на
собирање на диви растенија и
животни

за

ЦЕЛ: ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ
Спроведување на кампања за
Подигната
подигање на јавната свест
свест
Промовирање на едукативен
материјал
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на

Еднаш месечно (се
однесува на сите
индикатори)

Број на собрани
диви видови
Количина/број на
евидентирани
алохтони видови

Контрола на експанзијата на
алохтоните видови

Подигање
на
јавната
свест
зачувување на природните ресурси

Број
реализирани
проекти

јавна

Број на едуцирано
население
Промовиран
едукативен
материјал

Еднаш во текот на
спроведување на
кампањата

