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СTРATEШКИ ПЛАН  2008 - 2010 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
1.1. Вовед 
Во рамките на Владата на РМ, Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) е  координатор на политиката за животна средина, а 
имплементација на мерки и активности за заштита на животната средина зависи од широк опсег на субјекти од јавниот и од приватниот сектор, на државно и на 
локално ниво. МЖСПП вложува напори да ја наметне политиката на животната средина, со приближување и соработка со другите органи на власт. 
Интегрирањето на политиката на животната средина во останатите политики како процес се повеќе се интензивира и се рефлектира во донесувањето на 
стратешките и програмските документи кои ги носат и спроведуваат  органите на власт. 

1.2   Мисија Подобрување на  квалитетот на животната средина и природата, намалување на загадувањето и на заканите по 
човековото здравје, планирање на просторот и одржлив развој на Република Македонија 

1.3.  Визија Заштита и унапредување на животната средина преку постигнување на стандардите на Европската Унија 
1.4   Задачи и обврски на 
Министерството за животна 
средина и просторно планирање 

- подготовка и сроведување на политики, законодавство и програми согласно стандардите на ЕУ и НАТО 
партнерство 
- следење на состојбите во животната средина, природата и просторот, оцена и издавање дозволи за 
интервенции во животната средина и во просторот 
- планирање на просторот 
- одржливо управување со природните ресурси 
- заштита на природата 
- управување со податоци за животната средина и просторот и информирање 
- подигање на јавна свест, вклучување на јавноста во процесот на одлучување и едукација 
- мобилизирање на финансиски  ресурси и инвестирање 
- децентрализација и соработка со ЕЛС 
- партнерство со заинтересираните страни 
- меѓународна соработка и 
- обезбедување јавни услуги 

1.5  Специфичност на 
Министерството за животна 
средина и просторно планирање 

Заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, подобрување на квалитетот на живеење и просторно 
планирање, како мултидисциплинарни процеси реализирани низ соработка со сите инволвирани органи на државната 
управа и научни институции, во согласност со националната законска регулатива за животна средина, природа и 
просторното планирање 

1.6  Структура на Министерството за 
животна средина и просторно 
планирање   

Планирани промени за 2008 г. Планирани промени за 2009 г. Планирани промени за 2010 г. 
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-Сектор за Европска Унија  
-Сектор за одржлив развој и инвестиции 
-Сектор за соработка и проектна 
координација 
-Македонски информативен центар за 
животна средина 
-Сектор за комуникација со јавност 
-Сектор за просторно планирање  

- Сектор за општи работи 

-донесување и спроведување на 
ФА и План за институционален 
развој на МЖСПП  
-реорганизација на одделение за 
стратешко планирање во рамките 
на структурата на министерството 
-зајакнување на секторите за 
подготовка и имплементација на 
проекти 
-зајакнување на секторите за 
преговарање со ЕУ 
-зајакнување на секторите за 
воспоставување на информативен 
систем 

-спроведување на ФА и План за 
институционален развој на МЖСПП 
-зајакнување на секторите за 
подготовка и имплементација на 
проекти 
-зајакнување на секторите за 
преговарање со ЕУ 
-зајакнување на секторите за 
воспоставување на мониторинг на 
медиуми во животна средина и 
информативен систем 
-зајакнување на секторите за 
воспоставување на информативен 
систем 

-спроведување на ФА и План за 
институционален развој на МЖСПП 
-зајакнување на секторите за 
преговарање со ЕУ 
-зајакнување на секторите за 
воспоставување на мониторинг на 
медиуми во животна средина и 
информативен систем 
-зајакнување на секторите за 
воспоставување на информативен 
систем 

1.7  Односи со органите во состав Планирани промени за 2008 г. Планирани промени за 2009 г. Планирани промени за 2010 г. 
-Управа за животна средина   
-Државен инспекторат за животна 
средина 
-Служба за просторен информативен 
систем 
 

- зајакнување на Управата за 
животна средина за 
спроведување на законите во 
делот на управување со отпад, 
природа, ИСКЗ,  ОВЖС и 
индустриско загадување 

- реорганизација на постојниот 
инспекторат и институционално 
зајакнување заради  надзор над 
извршување на прописите и  
политиката за животна средина 

- зајакнување на  ПИС 
 

- зајакнување на Управата за 
животна средина за 
спроведување на законите 
во делот на управување со 
отпад, природа, ИСКЗ, 
ОВЖС и индустриско 
загадување 

- зајакнување на ДИЖС 
- институционално 

зајакнување заради  
создавање на просторен 
информативен систем на 
Република Македонија 

-  зајакнување на Управата за 
животна средина за спроведување 
на законите 
- зајакнување на ДИЖС 
- институционално зајакнување 
заради  создавање на просторен 
информативен систем на 
Република Македонија 
 

 
1.8 Приоритети и цели  
 на Министерството 
за животна средина 
и просторно планирање 

Општа цел:  Обезбедување водечка улога во создавањето услови за заштита и унапредување на животна средина и  
остварување на правата и должностите на граѓаните за здрава животна средина 
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Посебни приоритети и цели 2008 Планирани резултати  2009 Планирани резултати 2010 Планирани резултати 
1.8.1 Заштита и унапредување на 
животната средина преку 
имплементација на стратегии, 
програми и планови 
 

Спроведување на акционите планови 
од стратешките документи 
Подигнато ниво на усогласување со 
стандардите за животна средина на 
индустискиот сектор 
Спроведување на процедурите за 
ОВЖС и ИСКЗ 
Спроведување на активности за 
управување со хемикалии и 
индустриски несреќи 
Спроведување на акциите 
дефинирани во стратешките 
документи (НИП за POPs и 
Национална програма за ODSs) 

 

Спроведување на акционите планови 
од стратешките документи 
Воспоставен институционален 
систем за интегрирано управување 
со животната средина 
Спроведување на процедурите за 
ОВЖС и ИСКЗ 
Воспоставени системи за 
интегрирано управување со отпад 
Спроведување на активности за 
управување со хемикалии и 
индустриски несреќи 
Спроведување на акциите 
дефинирани во стратешките 
документи (НИП за POPs и 
Национална програма за ODSs) 

Спроведување на акционите планови 
од стратешките документи 
Воспоставен институционален 
систем за интегрирано управување 
со животната средина 
Спроведување на процедурите за 
ОВЖЗ и ИСКЗ 
Воспоставени системи за 
интегрирано управување со отпад 
Спроведување на активности за 
управување со хемикалии и 
индустриски несреќи 
Спроведување на акциите 
дефинирани во стратешките 
документи (НИП за POPs и 
Национална програма за ODSs) 

1.8.2 Интегрирање на политиката за 
животна средина во останатите 
секторски политики 

Усвоена Стратегијата за одржлив 
развој на РМ  
Имплементација на препораките 
(мерки и активности) од вториот 
НЕАП  
Донесени Стратегии за управување 
со отпад и заштита на природата 

Имплементација на мерки од 
Стратегијата за одржлив развој на 
РМ  
Имплементација на препораките 
(мерки и активности) од вториот  
НЕАП 
Имплементација на мерки од  
Стратегии за управување со отпад и 
заштита на природата 

Имплементација на мерки од 
Стратегијата за одржлив развој на 
РМ  
Имплементација на препораките 
(мерки и активности) од вториот  
НЕАП 
Имплементација на мерки од  
Стратегии за управување со отпад и 
заштита на природата 
Изработена водостопанска основа и 
Стратегија за води 

1.8.3 Планирање и одржливо 
користење на просторот и 
природните богатства 

Заштита, зачувување и управување 
со природното наследство 
Валоризација и ревалоризација на 
заштитените подрачја 
Постапки за преплогласување на 

Заштита, зачувување и управување 
со природното наследство 
Валоризација и ревалоризација на 
заштитените подрачја 
Постапки за преплогласување на 

Заштита, зачувување и управување 
со природното наследство 
Валоризација и евалоризација на 
заштитените подрачја 
Постапки за преплогласување на 
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заштитените подрачја 
Зголемен степен на заштита на 
национални паркови и зголемен 
процент на категорија на заштита-
национален парк 
Воспоставување на управување со 
речни сливови 
Унапреден квалитет на природните 
ресурси  
Разработка и спроведување на  
Просторниот план на Р М 

заштитените подрачја 
Зголемен степен на заштита на 
национални паркови и зголемен 
процент на категорија на заштита-
национален парк 
Воспоставување на управување со 
речни сливови 
Унапреден квалитет на природните 
ресурси  
Разработка и спроведување на  
Просторниот план на РМ 

заштитените подрачја 
Зголемен степен на заштита на 
национални паркови и зголемен 
процент на категорија на заштита-
национален парк 
Управување со речни сливови 
Унапреден квалитет на природните 
ресурси  
Разработка и спроведување на  
Просторниот план на РМ 
 

1.8.4 Постигнување на стандардите 
на ЕУ за квалитет на животна 
средина, природата и одржлив развој 
преку спроведување на 
законодавството  

Изготвени законски и подзаконски 
акти според НПАА 
Изграден национален систем за еко-
етикетирање на производи и услуги 
Воспоставени процедури за ОВЖС и 
ИСКЗ 

Изготвени законски и подзаконски 
акти според НПАА 
Изграден национален систем за еко-
етикетирање на производи и услуги 
Воспоставени процедури за ОВЖС и 
ИСКЗ 

Изготвени законски и подзаконски 
акти според НПАА 
Изграден национален систем за еко-
етикетирање на производи и услуги 

1.8.5 Обезбедување на  информации 
за животната средина, природата и 
просторот и пристап на јавноста до 
нив, учество на јавноста во 
донесувањето на одлуки од областа 
на животната средина  и активно 
учество во меѓународните системи за 
животна средина, природа, простор и 
ПИС 

Унапреден систем на мониторинг и 
систем за обработка на податоци 
Воспставен информативен систем за 
животна средина 
Активно учество на населението во 
донесување на одлуки 
Унапреден просторен информативен 
систем 
 

Унапреден систем на мониторинг и 
систем за обработка на податоци 
Воспставен информативен систем за 
животна средина 
Активно учество на населението во 
донесување на одлуки 
Унапреден просторен информативен 
систем 
Членство во Европска агенција за 
животна средина 

Унапреден систем на мониторинг и 
систем за обработка на податоци 
Воспставен информативен систем за 
животна средина 
Активно учество на населението во 
донесување на одлуки 
Унапреден просторен информативен 
систем 
 

1.8.6 Подигнување на јавната свест и 
едуцирање на  јавноста за правата и 
обврските во насока на заштита на  
животната средина, природата и 
просторот 

Зголемена јавна свест и едукација на 
населението од областа на 
животната средина 
Реализирани кампањи од областа на 
животната средина 

Зголемена јавна свест и едукација на 
населението од областа на 
животната средина 
Реализирани кампањи од областа на 
животната средина 

Зголемена јавна свест и едукација на 
населението од областа на 
животната средина 
Реализирани кампањи од областа на 
животната средина 
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1.8.7 Развивање на 
институционалните и 
административните   капацитети во 
функција на заштита на животната 
средина, природата и планирање на 
просторот 
 

Зајакнати капацитети за креирање и 
спроведување на политики за 
животната средина 
Зајакнати капацитети на 
министерството за подготовка на 
план за користење на предпристапни 
фондови на ЕУ 
Зајакнати капацитети на Управата за 
животна средина за спроведување на 
процедури 
Зајакнати капацитети на ЕЛС за 
управување со животната средина 
Зајакнати капацитети за планирање 
на просторот 
Зајакнати капацитети на МЖСПП за 
мониторинг и информативен систем 
 

Зајакнати капацитети на 
министерствотот за заштита и 
унапредување на животната средина 
за подготвување на проектни 
апликации 
Зајакнати капацитети за креирање и 
спроведување на политики за 
животната средина 
Зајакнати капацитети на Управата за 
животна средина за спроведување на 
процедури 
Зајакнати капацитети на  државниот 
инспекторат за животна средина  
Зајакнати капацитети на ЕЛС за 
управување со животната средина 
Зајакнати капацитети на МЖСПП за 
мониторинг и информативен систем 
Зајакнати капацитети на ЕЛС за 
управување со животната средина 

Зајакнати капацитети на 
министерствотот за заштита и 
унапредување на животната средина 
за подготвување на проектни 
апликации и спроведување и 
мониторинг на проекти, креирање и 
спроведување на политики за 
животната средина 
Зајакнати капацитети на Управата за 
животна средина за спроведување на 
процедури 
Зајакнати капацитети на  државниот 
инспекторат за животна средина  
Зајакнати капацитети на ЕЛС за 
управување со животната средина 

 

1.8.8 Унапредување на 
меѓународната соработка 
 

Спроведување на билатерални 
договори и потпишување на нови 
Исполнување на обврски од 
мултилатерални договори 
Исполнување на обврските кон ССА 
(дел за животна средина)  и ЕУ 
прашалникот 
Имплементација на донаторски 
проекти 
Спроведување на меѓународните 
документи што се однесуваат на 
планирање, организација и 
користење на просторот 

Спроведување на билатерални 
договори и потпишување на нови 
Исполнување на обврски од 
мултилатерални договори 
Исполнување на обврските кон ССА 
(дел за животна средина) и ЕУ 
прашалникот 
Имплементација на донаторски 
проекти 
Спроведување на меѓународните 
документи што се однесуваат на 
планирање, организација и 
користење на просторот 

Спроведување на билатерални 
договори и потпишување на нови 
Исполнување на обврски од 
мултилатерални договори 
Исполнување на обврските кон ССА 
(дел за животна средина) и ЕУ 
прашалникот 
Имплементација на донаторски 
проекти 
Спроведување на меѓународните 
документи што се однесуваат на 
планирање, организација и 
користење на просторот 

1.8.9 Зголемување на нивото на Реализација на програмата за Реализација на програмата за Реализација на програмата за 
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инвестиции во животната средина   инвестиции во животната средина, 
согласно Законот за животна средина  
Подготвена и усвоена Стратегија за 
инвестиции во животната средина 
Спроведување на оперативна 
програма за предпристапна помош на 
ЕУ 
Подготовка на планови и техничка 
документација за реализација на 
инфраструктурни проекти 
Реализација на инфраструктирни 
проекти во соработка со ЕЛС 
(третман на отпадни води, 
управување со отпад и индустриски 
жаришта) 

инвестиции во животната средина, 
согласно Законот за животна средина  
Спроведување на оперативна 
програма за предпристапна помош на 
ЕУ 
Подготовка на планови и техничка 
документација за реализација на 
инфраструктурни проекти 
Реализација на инфраструктирни 
проекти во соработка со ЕЛС 
(третман на отпадни води, 
управување со отпад и индустриски 
жаришта) 

инвестиции во животната средина, 
согласно Законот за животна средина  
Спроведување на оперативна 
програма за предпристапна помош на 
ЕУ 
Подготовка на планови и техничка 
документација за реализација на 
инфраструктурни проекти 
Реализација на инфраструктирни 
проекти во соработка со ЕЛС 
(третман на отпадни води, 
управување со отпад и индустриски 
жаришта) 

 
 
1.9 Осврт на постигнати резултати во 2006 г. 
Програми   
1.9.1 Програма за усвојување на 
правото на ЕУ и усогласување со 
стандардите на ЕУ  
 

1. Донесен е Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата („ Службен Весник  за РМ“ Бр. 
14/06) 
2. Донесени подзаконски акти : 
Подзаконски акти со кои се регулира постапката за издавање интегрирани еколошки дозволи  (4 подзаконски акти - 
Правилник за постапката за добивање А – интегрирана еколошка дозвола (Службен Весник на РМ бр.4/06); Правилник 
за постапкта за добивање Б – интегрирана еколошка дозвола (Службен Весник на РМ бр.4/06); Правилник за 
добивање дозвола за усогласување со оперативен план (Службен Весник на РМ бр.4/06); Правилник за поблиските 
условите кои треба да ги исполнува научно-техничката Комисија за најдобри достапни техники (Службен Весник на 
РМ бр.71/06)  
 
Подзаконски акти со кои се регулира постапката за оцена на влијанието врз животната средина (6 подзаконски акти – 
Правилник за инфрмациите што треба да ги содржи известувањето за намерата за изведување на проектот и 
постапката за утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина (Службен Весник 
на РМ бр.33/06); Правилник за содржината на барањата што треба да ги исполнува студијата за оцена на влијанието 
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на проектот врз животната средина (Службен Весник на РМ бр.33/06); Правилник за содржината на објавата на 
известувањето за намерата за спроведување на проект,  на решението за потребата од оцена на влијанието на 
проектот врз животната средина, на студијата за оцена на влијанието врз животната средина, на извештајот за 
соодветноста за оцена на влијанието врз животната средина и на решението со кое се дава согласност или се одбива 
спроведување на проектот, како и начин на консултирање на јавноста (Службен Весник на РМ бр.33/06); Правилник за 
дополнителните криетериуми, начинот, постапката и надоместокот на трошоците на вклучување и исклучување на 
листата на експерти за оцена на влијанието врз животната средина (Службен Весник на РМ бр.33/06); Правилник за 
формата, содржината, постапката и начинот за изработка на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на 
влијанието врз животната средина, како и постапката за овластување на лицата од листата на експерти за оцена на 
влијанието врз животната средина, кои ќе го изготват извештајот (Службен Весник на РМ бр.33/06); Правилник за 
висината на трошоците за спроведување на постапката за оцена на влијанието на проектот врз животната средина кој 
ги надоместува инвеститорот (Службен Весник на РМ бр.33/06) , укинат со Одлука на Уставен суд бр.151/2005 и 
233/05 од 21 јуни 2006 година (Службен Весник на РМ бр.79/06). 
 
Правилник за содржината на извештајот за животна средина (“Службен весник на РМ” бр.35/06) 
 
Подзаконски акти од областа на отпадот: Правилник за формата и содржината на дневникот за евиденција, формата и 
содржината на формуларот  за идентификација, и формуларот за транспорт и обрасците за  годишни извештаи за 
правни и физички лица и годишни извештаи за градоначалник (“Службен Весник на РМ” бр.7/06); Правилник за 
начинот и условите на функционирање на интегрирани еколошки мрежи за отстрнување на отпадот (“Службен весник 
на РМ” бр. 7/06); Правилник за формата и содржината на барањето, форма и содржина на дозволата за собирање и 
транспортирање на комунален и други видови неопасен отпад како и минимално технички услови (“Службен весник на 
РМ” бр. 7/06); Правилник за начинот на постапување со отпад од азбест и со отпад од производи кои содржат азбест 
(“Службен весник на РМ” бр. 89/06). 
- Наредба за забрана за собирање заради користење и трговија на растителните видови на gentiana lutea и gentiana 
punctata (“Службен Весник на РМ” бр.86/06) 
 
Подзаконски акти од областа на воздухот: Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на 
квалитетот на амбиентниот воздух (“Службен Весник на РМ” бр. 82/06); Наредба за забрана на увоз на употребувани 
фрижидери, замрзнувачи или други уреди за ладење или замрзнување и увоз на супстанциите што ја осиромашуваат 
озонската обвивка (“Службен весник на РМ” бр.87/06). 
- Правилник за содржината на годишниот извештај за извршениот инспекциски надзор како и начинот и рокот за 
негово доставување (“Службен Весник на РМ” бр.71/06) 
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1.9.2  Животна средина и природа  
 
 

 - Усвоен е вториот Национален еколошки акционен план 
- Изработени ЛЕАП-и за 6 општини во РМ Струмица,Тетово,Крушево,Делчево,СтароНагоричане (испечатени ЛЕАП-и 
за 8 ЕЛС) 
- Реализирана обука за ЕЛС – процес на изработка на ЛА21 
- Имплементирани активности согласно годишните програми на проектните канцеларии за : заштита на озонска 
обвивка, климатски промени,  POPs 
- Подготвен проект Национален план за имплементација на SAICM во Република Македонија 
-  Реализација на активностите во рамките на проектот за подготовка на Национална стратегија за апроксимација во 
животната средина од КАРДС 2005 програмата 
- Канцеларија за ПОПс - Проект за елиминација на PCBs во РМ – подготвителни активности 
- Изработка на втора Национална комуникација за климатски промени – изработка на инвентар на GHG 
- Канцеларија за заштита на озонска обвивка  - реализација на петта фаза од проектот за заштита на озонска обвивка 
– тековна активност 
- Канцеларија за заштита на озонска обвивка - имплементација на проектот “План за комплетна елиминација на CFCs 
во Република Македонија” – тековна активност 
- Проект: Анализа на влијанието врз животната средина од воениот тренинг полигон ,,Криволак,, и управување со 
истиот,, - тековна активност  
- Имплементација на проект  Еколошки куќи базирани на еколошки-пријателски полимерни композитни материјали – 
ГАП анализа на законодавство во областа 
- Изготвен е документарен филм за Маркови Кули и информација за потребата од повторно прогласување на 
локалитетот Маркови Кули за заштитено подрачје во категоризација споменик на природа 
- Изготвен е елаборат за валоризација на природната реткост Маркови Кули 
- Изработена е информација за потребата од повторно прогласување на локалитетот Смоларски водопад за 
заштитено подрачје во категоризација споменик на природа 
- Реализација на проект за идентификација и означување/уредување на едукативно-показна патека во НП Пелистер 
- Изготвен е 4-от Национален извештај за импле-ментација на Бонска конвенција во РМ (2002-2005), 3-от Национален 
извештај за имплемен-тација на Рамсарска конвенција во РМ (2002-2005), 2-от Национален извештај за имплемен- 
тација на Хашкиот Договор во РМ (2002-2005), 3-тиот Национален извештај за имплементација на Конвенцијата за 
биолошка разновидност, годишен извештај за имплементација на СИТЕС (доставен до секретаријатот на 
конвенцијата) 
- Изготвени се тематски извештаи за состојба и статус на биодиверзитетот кај тревни, крајбречни, речни екосистеми, 
од аспект на антропогени влијанија) 
- Активности за заштита на биолошката разновидност за 2006 година претставуваа  тековни активности, поврзани со 
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управна постапка  за издавање SITES дозволи и Д4 дозволи за регулирање на меѓународна трговоја со диви 
растителни и животински видови 
- Реализирани активности во рамките на проектот за зачувување на планината Пелистер 
- Имплементирани активности во рамките на проектот за интегрално управување на Преспа Парк 
- Реализација на тековни активности во рамките на Програмата за јавни инвестиции  (реализирани активности во 
рамките на инфраструктуни проекти) 
-Редовно учество во годишните состаноци на ЦЦМС-НАТО и рестартитање на проектот за ЕИА на воениот тренинг 
полигон Криволак 
- спроведena  Кампања за заштита на природата -    Откриј го зеленото злато - НП Пелистер 
- Реализиран  проект за означување/уредување на детска едукативно-показaтелна патека во НП Пелистер 
- Одбележани деновите по еколошкиот календар: 21-28 Март - Денови на пролетта- Денови на екологијата, 22 Април 
“Ден на планетата Земја,  5-ти јуни Светски ден за заштита на животната средина, 22 Септември - Ден без 
автомобили, 11 декември меѓународен ден на планините  

  - Започна имплементација на Проект-Зелен Пакет –донација на Австриска Влада  
 -  Проект Подобрување на практичното учество на јавноста – следни чекори во имплементацијата на Архуската 
конвенција во Албанија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, Македонија и Косово 
-изготвен прирачник за практичното учество на јавноста во процесот за донесување на одлуки 
- континуирана соработка со електронските и печатени медиуми 
-Извршени увиди согласно програмата за работа на ДИЖС 
- Формирани одделенија за за спроведување на постапките за ЕИА и ИСКЗ  
-Реализирани се јавни трибини за запознавање на јавноста со постапките за ЕАИ и ИСКЗ 
-Реализирани се обуки на ЕЛС и операторите на инсталациите за постапката за ИСКЗ. 
-Реализирани се подготвителните активности за изработка на Национална стратегија за одржлив развој 
- Проект за заштита на Охридско Езеро (Светска банка) – реализација на планирани активности 
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1.9.3 Просторно планирање и ПИС   
 
 
 

-    Изготвен и донесен Просторен план на регионот на сливното подрачје на р.Треска 
- Изработен е дел од Нацрт план за Охридско-преспанскиот регион 
-  Подготвен и донесен Годишен извештај за состојбите на просторот/ спроведување на ПП на РМ во 2005г 
- Тековни активности за изработка на услови за планирање (Агенција за ПП) 
- Подготвен Правилник за постапка на изготвување на годишните извештаи за спроведување на ППРМ 
- Тековни активности на Националниот комитет UN Habitat (Стратегија за домување на РМ) 
- Партиципирање во националниот и мониторинг комитет за INTEREG III B CADSES програмата 
- Активно учество на мегународни средби во врска со просторно планирање (ЦЕМАТ) 
- Изготвен е прелог проект за донесување на Закон за национални стандарди за производство, обликување, 

верификација, заштита и дистрибуција на просторни податци 
- Изработени се најразличити тематски мапи 
- Произведени, обработени, дизајнранирани и дистрибуирани просторни податоци во аналогна и дигитална форма. 

1.9.4 Програма за инвестиции во 
животната средина  

- Реализирани проекти во рамките на Програма за инвестиции за  заштита на животната средина  

 
1.9.5 Вертикални програми  
 
Програма  

 

1.9.5.1 Води  - Изградба на системи за третман на отпадни води 
- Изградба на системи за водоснабдување 
- Тековно одржување на хидросистемот Дојранско Езеро 
- Уредување на речни корита 
- Реализација на Програма за води, донација на Швајцарска Влада 

1.9.5.2 Мониторинг и управување со 
податоци  

- Пуштени во работа мониторинг станицата за следење на загадувањето од сообраќајот во Скопје и мобилната 
мониторинг станица за квалитет на воздух во Кавадарци.  
- прибирање и обработка, верификација и валидизирање на  податоците добиени  од автоматскоит мониторинг 
систем за воздух 
- Собирање, систематизирање, анализа, обработка и презентирање на податоци за состојбите, квалитетот и 
трендовите во сите сегменти на животната средина (вода, воздух, почва, бучава, отпад, биодиверзитет) 
- Изготвен е Катастарот за загадувачи и загадувачки супстанции во воздухот во РМ.  
- Изготвена е финална верзија на за Катастрите за цврст и опасен отпад и отпадни води за околу 1000 субјекти  
- Подготовка на годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2006 година 
- Континуирана реализација на активности во рамките на проектот за мониторинг систем на реките во РМ – набавка 
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на опрема и изградба на станици 
- Изготвени и усвоени од Владата на Р. Македонија Предлог индикатори за животна средина на Република 
Македонија  
- Започнување на твиниг проектот „Подобрување на квалитетот на воздухот“ 
- Припрема на потребните материјали и податоци за воведување единствена методологија за пресметки на емисии 
во воздухот компатибилна со ЕУ регулативите за воздух. 
- Развивање на информативен систем за животна средина- база на податоци 
- Мерења во училиштата и доставување на податоци; организиран Глобе семинар за наставници; вклучени 3 нови 
училишта; остварена меѓународна соработка со Глобе Хрватска (хрватски Глобе тренери беа предавачи на семинар 
во Македонија) 
- Изготвен е Акционен план (идни чекори) за развој на Информацискиот систем за животна средина 
- Изготвен е темплејт - Барање за тендер за развој и имплементација на софтверска апликација за медиумите од 
животната средина - Реализирани активности во рамките на проектот за подготовка на публикација за статистика во 
животната средина во соработка со ДЗС 
- Реализирани се активностите за изготвување на индикатори за подготовка на Извештајот за Пан-европска 
Министерската Конференција во Белград 2007 г. 
- Изработени карти со геоориентирани податоци од сите медиуми на животната средина  
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1.9.5.3 Меѓународна соработка  - Во јули 2006 е потпишан Меморандум за соработка за спроведување на Протоколот од Кјото со Р. Словенија    
   - Во јануари 2006 е отворена заедничка канцеларија за спроведување на Протоколот од Кјото меѓу МЖСПП на РМ и 
Р. Италија, која започна со работа во  март 2006 
- Потпишан билатерален договор со Р. Црна Гора, одржани средби на експертско ниво (Австрија, Словенија, Италија, 
Бугарија и др) и иницирани се билатерални проекти.  
- Потпишан е проектен документ со УНДП за интегрирано управување со екосистемите во Преспа Парк.  
- Учество во дефинирање на АП – дел животна средина во врска со Атинскиот меморандум за слободен енергетски 
пазар  
- Во Скопје 2006 е одржан 9-тиот состанок на РГ за имплементација на РЕРеП – копретседаван од страна на ЕУ и 
МЖСПП 
- Унапредена е соработката со ЕУ, преку ЕАР во рамките на одделните (национални и регионални) КАРДС програми       
 - Координација и изработка на извештаи во рамките на телата на Спогодбата за стабилизација и асоцијација  - 
активно учство во работата на Комитетот на стабилизацоја и асоцијација      и Подкомитетот меѓу РМ и ЕУ за 
транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој 
- После одржувањето на серија координативни состаноци со претставници на директоратите на ЕК, усогласен е делот 
за животна средина од  Повеќегодишниот  
индикативен плански документ (МИПД) во рамките на ИПА на ЕУ 
- Координација на изработка на дел животна средина од Предпристапната економска програма (ПЕП 2006 – 2009) 
-  Редовно известување за статусот на реализација на Акцискиот план за Европско партнерство   
- Координација на активности за изработка на НПАА / Поглавје 27 - животна средина; 

1.10 Осврт  на постигнати и очекувани 
резултати во тековната 2007 г. 

 
 



 13

1.10.1 Програма за усвојување на 
правото на ЕУ и усогласување со 
стандардите на ЕУ  

Подготовка и донесување на закони: 
- Закон за заштита од бучава во животната средина  
- Закон за води  
- Закон за генетски модифизирани организами  
- Закон за измени и дополнувања на Закон за животна средина  
- Закон за измени и дополнување на Закон за управување со отпад  
- Закон за измени и дополнување на Закон за заштита на природата 
- Закон за измени и дополнување на Закон за квалитет на амбиентнио воздух 
- Закон за хемикалии 

  
Подготовка и донесување на подзаконски акти: 

- Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за преработка, третман и/или складирање 
на отпад, формата и содржината на дозволата како и минималните технички услови за вршење на дејноста 
преработка, третман и/или складирање на отпад (“Службен Весник на РМ” бр.23/07) 
-Правилник за начинот и условите за складирање на отпад, како и за условите кои треба да ги исполнуваат локациите 
на кои што се врши складирање на отпад (“Службен Весник на РМ” бр.29/07) 
-Правилник за минималните технички услови во поглед на заштита на животната средина кои треба да ги исполнуваат 
претоварните станици, условите што треба да ги исполнуваат локациите на кои што се градат односно се поставуваат 
претоварните станици, како и роковите за чување на отпадот во претоварните станици според видовите на отпад 
(“Службен Весник на РМ” бр.39/07) 
- Правилник за начинот и условите за постапување со ПХБ, начинот и условите што треба да ги исполнуваат 
инсталациите и објектите за отстранување и за деконтаминација на ПХБ, искористените ПХБ и начинот на означување 
на опремата која што содржи ПХБ (“Службен Весник на РМ” бр.48/07). 
- Правилник за начинот на постапување со отпад од азбест и со отпад од производи кои содржат азбест (“Службен 
Весник на РМ” бр.89/06).  
 
Донесување на останати подзаконски акти согласно предвидената динамика во Националната Програма за 
усвојување на правото.(7 подзаконски акти од областа на животната средина, 7 подзаконски акти од областа на 
отпадот, 3 од областа на воздухот, 3 од областа на природата, 2 од областа на водите, 2 од областа на бучавата). 
- Подготовка на Progress monitoring (постигнувања во животната средина) на барање на ЕК 
- Координација на активности за изработка на НПАА / Поглавје 27 - животна средина; 
Организирање и одржување на редовни состаноци на РГ 27, животна средина (НПАА) 

1.10.2  Животна средина и природа  - Развивање на Национална стратегија за одржлив развој со АП на РМ – изработка на драфт верзија на стратегијата 
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 - Донесување на  Национална стратегија за апроксимација во животната средина од КАРДС 2005  
- Донесена Стратегијата за спроведување на Протоколот од Кјото во РМ  
- Изработка на втора Национална комуникација за климатски промени – Изработен инвентар на GHG 
- Канцеларија за ПОПс - Проект за елиминација на PCBs во РМ – подготвителни активности 
- Канцеларија за заштита на озонска обвивка  - реализација на петта фаза од проектот за заштита на озонска обвивка 
– тековна активност 
- Канцеларија за заштита на озонска обвивка - имплементација на проектот “План за комплетна елиминација на CFCs 
во Република Македонија” – тековна активност 
- Проект: Анализа на влијанието врз животната средина од воениот тренинг полигон ,,Криволак,, и управување со 
истиот,, - тековна активност  
- Имплементација на проект  Еколошки куќи базирани на еколошки-пријателски полимерни композитни материјали – 
ГАП анализа на законодавство во областа 
-Проект “Индикативна карта за Пан-европската еколошка мрежа во Југоисточна Европа – тековни активности 
- Реализација на Проект-Зелен Пакет, донација на Австриска Влада 
- Проект за заштита на Охридско Езеро (Светска банка) – реализација на планирани активности, изработка на 
документ за втора фаза  
- Имплементирани активности во рамките на проектот за интегрално управување на Преспа Парк, УНДП 
- Поставени основите на идната 5-годишна програмска соработка со Шведскиот инспекторат за хемиклаии  
- Идентификација на можни CDM  проекти согласно Протоколот од Кјото и потребната институционална рамка за 
водење на CDM циклусот (Техничка, правна и институционална поддршка на МЖСПП за спроведување на ЦДМ 
проекти)   
- Изработка на Локални еколошки акциони планови за 8 општини во РМ 
- Изработени ЛЕАП-и за ЕЛС: Дојран, Теарце, Илинден, Ѓорче Петров, Дебарца во рамките на проектот Развивање на 
ЛЕАП-и во РМ,  донација на СИДА (донесена национална методологија за изработка на ЛЕАП-и) 
- Програма за координација и хармонизација со локалната самоуправа - соработка со ЕЛС и воспоставување на 
меѓуресорска и меѓусекторска соработка  
- Изработка на документи, планови, програми и извештаи од областа на стратешко планирање и креирање на 
политики за животната средина  
- Изработка на Interim report  за спроведување на препораките од Преглед на состојбите со животната средина 
-Изготвен е план за управување со НП Пелистер 
-Изработени се голем број на информации, предлози и стручни основи за прогласување на природно наследство 
- Изработен е годишен извештај за состојбата со заштитените подрачја во РМ - CDDA базата на податоци 
- Извршени се стручни увиди во состојбата со сите заштитени подрачја почнувајки од Строгите природни резервати, 
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Националните паркови и другите категории на заштитените подрачја. 
- Извршен е Мониторингот за заштита на египетскиот мршојадец (Neophron pernopterus)  во Р.Македонија како трет 
дел од  проектот  по акциониот план за заштита на мршојадците на Балканот и пошироко 
- Снимен е документарен филм под наслов "Белоглавиот мршојадец на хранилиште" 
- Изготвени тематски извештаи за состојба и статус на биодиверзитетот  
- Активности за заштита на биолошката разновидност поврзани со управна постапка  за издавање SITES дозволи и 
Д4 дозволи за регулирање на меѓународна трговоја со диви растителни и животински видови 
 - Тековни активности за издавање на Д4 дозволи, издавање мислења за доделување концесии за вршење на 
детални геолошки истаражувања и експлоатација на минерални суровини и мислење за управна 
постапка/оддобрение за градба 
- Активности за утврдување на времени локации за депонии на комунален отпад   
- Активности за изградба и уредување на комунални депонии во различни подрачја на РМ  
-Изработка на техничка документација за интегрирано управување со отпад во Полошкиот и Скопскиот регион 
- Изработка на планови за управување со отпад согласно Законот за управување со отпад за 10 општини во РМ 
- Институционално зајакнување на МЖСПП за  спроведување на ЕИА и ИСКЗ постапките  
- Започната е постапка за акредитација на централната лабораторија при МЖСПП 
- Извршени увиди во рамките на работата на ДИЖС согласно законите од областа на животната средина 
- Редовно учество во годишните состаноци на ЦЦМС-НАТО и рестартирање на проектот за ЕИА на воениот тренинг 
полигон Криволак 
- Планирање на кампањи за промоција на МЖСПП низ градовите во РМ 
- Доделување на награди и признанија за наиуспешните во областа на животната средина за достигнувања 
остварени во 2006 год 
- Одбележани деновите по еколошкиот календар: 21-28 Март - Денови на пролетта- Денови на екологијата, 22 Април 
“Ден на планетата Земја,  5-ти јуни Светски ден за заштита на животната средина, 22 Септември - Ден без 
автомобили, 11 декември меѓународен ден на планините 
- Унапредена соработката со високошколски-образовни институции 

- Реализирање на редовна соработка со печатени и електронски медиуми  
- доделување на награди со цел подигнување на јавната свест кај најмладите преку списанијата Развигор, Наш свет и 
Улбери 
-Уредување на еко катчиња и пошумување на одредени локации на РМ 
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1.10.3 Просторно планирање и ПИС   
 

- Донесена Годишна Програма за изготвување на просторни планови за 2007година - разработка на Просторен план 
на РМ 

 -Изработка  на Нацрт Просторен План на Охридско - Преспански регион 
-Ревизија на Нацрт Просторен План на Охридско Преспански регион  
-Спроведување на постапка за усвојување на Просторниот План за Охридско-Преспанскиот регион 
- Подготовка на Предлог Просторен План на Охридско -Преспански регион  
- Изработка на Проценка и  (двегодишна) Програма за спроведување на Просторниот План на РМ 
-Подготовка на Годишен Извештај за состојбите во просторот/спроведување на Просторниот план за 2006 година 
- Спроведување на консултации  за спроведување на ПП на РМ и негова разработка во единиците на локалната 
самоуправа  
- Перманентно издавање на решениа за Услови за планирање на просторот (50-60 месечно) 
-Активно учество на мегународни средби во врска со просторно планирање (ЦЕМАТ) 
 -Тековни активности на Националниот комитет UN Habitat (Стратегија за домување на РМ, предлог проект за Стара 
Чаршија, Скопје) 
- Учество во подготовката на оперативните програми за прекуграничната соработка со соседните држави (Албанија и 
Бугарија) во склоп на ИПА - компонента 2  
- Учество во подготовката на оперативните програми за интернационалната соработка во рамките на документот за 
територијален развој на ЕУ-Територијална агенда  
- Изработени тематски мапи (ГИС) 
- Произведени, обработени, дизајнранирани и дистрибуирани просторни податоци во аналогна и дигитална форма. 

1.10.4 Програма за инвестиции во 
животната средина 

- Реализација на  Програма за инвестиции за  заштита на животната средина за 2007 година 
- Подготвени прелиминарни програми и проектни низи за капитални инвестиции за третман на отпадни води и 
управување со отпад (ИПА) 
- Подготовка на Стратегија за инвестиции во животната средина 
- Подготовка на дел животна средина , Програма за јавни инвестиции во РМ 
- Активно учество во подготовката на Физибилити студија за третман на отпадни води за град Скопје, донација на 
Јапонска Влада  

1.10.5 Вертикални програми  
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1.10.5.1 Води - Изграден колекторски систем и пречистителна станица за Беровско Езеро и Национален Парк Пелистер  
- Регулирано речното корито на р. Луда Мара 
- Потпишан Меморандум за разбирање со Швајцарската страна за Програмата за води  за изградба на пречистителна 
станица во Берово со примарна и секундарна канализациона мрежа, реконструкција на постојната фабрика за вода 
во Берово и изградба на 6 препумпни станици во колекторскиот систем за Охридско Езеро 
- Тековно одржување на хидросистемот Дојранско Езеро 
- Изградба на фекална канализација во НП Пелистер 
- Изградба на системи за водоснабдување и канализација во општини во РМ 

1.10.5.2 Мониторинг и управување со 
податоци 

- Континуирана реализација на активностите во рамките на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на 
амбиентен воздух 
- Прибирање, обработка, анализа и валидација на податоците добиени од Државниот автоматски мониторинг систем 
за квалитет на амбиентен воздух и подготовка на месечни извештаи 
- Собирање, систематизирање, анализа, обработка и презентирање на податоци за состојбите, квалитетот и 
трендовите во сите сегменти на животната средина (вода, воздух, почва, бучава, отпад, биодиверзитет) 
- Разработка на методата за анализа на тешки метали во воздух 
- Подготовка на годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2007 година  
- Подготовка на годишен индикаторски извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2007 
година 
- Подготовка на џебно издание на годишниот индикаторски извештај од обработени податоци за квалитетот на 
животната средина за 2007 година 
- Изготвени и усвоени од работните групи Индикатори за животна средина на Република Македонија  
- Реализација на активностите во рамките на компоненетата М3 „Прелиминарана проценка на квалитеотот на 
воздухот и воспоставување на зони и агломерации“ од проектот „Зајакнување на управувањетот во животната 
средина“ од КАРДС 2004 програмата 
- Реализирање на активностите на твининг проект „Подобрување на квалитетот на воздухот“ 
- Во соработка со Централната лабораторија за животна средина направени се прелиминарни анализи за 
присуството на тешките метали и одредени пестициди во почвата на одредени локации во непосредна близина на 
т.н. жешки точки. 
- Воведена CORINAIR (CoR Inventory Air Pollution) медотологија за инвентаризација на емисиите во воздухот во 
Република Македонија како национална медодологија. 
- Континуирана реализација на активности во рамките на проектот за мониторинг систем на реките во РМ. 
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1.10.5.3 Меѓународна соработка - Реализација на  КАРДС 2006 програмата (индустриски жаришта, третман на отпадни води и медицински отпад), 
спроведување на финални активности на тековните КАРДС 2003, КАРДС 2004 и КАРДС 2005. 
-  Потпишување нови билатерални договори, реализација на потпишаните (дефинирање и спроведување на проекти 
од заеднички интерес). 
- Иницирање билатерални средби со земји со кои немаме потпишано билатерални договори од регионот (на пр. БиХ).  
- Организирање билатерални состаноци со земјите од регионот.  
- Организирање регионална конференција на ниво на државни секретари со земјите од регионот.  
 - Иницирање на проекти во рамки на Глибалниот еколошки фонд (ГЕФ) 
- Учество на Белградската министерска конференција 
-  Координација на спроведувањето на обврските од меѓународните договори. 
- Спроведување на акциите согласно Атинскиот меморандум  
- Изработка на Извештај и учество на 10-ти состанок на РЕРеП, зајакнување на регионалната соработка 
- Координација и изработка на извештаи во рамките на телата на Спогодбата за стабилизација и асоцијација  - 
активно учство во работата на Подкомитетот меѓу РМ и ЕУ за транспорт, животна средина, енергетика и регионален 
развој 
- учество во изработка на Стратешката кохерентна рамка и во Оперативните програми на компонентите 1, 2 и 5 на 
ИПА 
- Изработка на Оперативна програма за компоненетата 3 на ИПА.   
- Формирање на организациона единица одговорна за ИПА.  
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1.11 Програми Министерството за животна средина и просторно планирање во однос на извештајниот период за 2006 и 2007 година 
ги дава податоците врз основа на Стратешкиот План 2007-2009.  Стратешкиот план на Министерството 2008-2010 е 
направен врз основа на извршената ревизија, новата организациска поставеност и програмите за работа на МЖСПП 
за периодот 2008-2010 и буџетскиот циркулар за 2008-2010 година. 
Предвидени хоризонтални Програми во СП 2007-2009 беа: 
1.Усвојување на правото на ЕУ и усогласување со стандардите на ЕУ 
1.1.Подпрограма за изградба на национален систем за еко-етикетирање на производи и услуги; 
2.Животна средина и природа; 
3.Просторно планирање 
4.Инвестиции во животна средина  
Како вертикални програми беа предвидени: 
1.Води 
2.Мониторинг и управување со податоци; 
3.Меѓународна соработка  
 
Стратешкиот План 2008-2010 ги предвидува следните програми за работа на МЖСПП : 
1.Програма администрација 
2.Програма животна средина 
2.1 Подпрограма Унапредување на животната средина 
2.2 Подпрограма мониторинг и информативен систем 
2.3 Подпрограма за инвестиции 
3.Програма просторно планирање  
3.Програма за инвестирање 
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2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
 

2. 1  Програма администрација 
 
2.1. А: Оправданост и дизајн на Програмата Администрација  
 

Образложение: Програмата АДМИНИСТРАЦИЈА  произлегува од: 
1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за  2008  година   
Продолжување на активности за започнување на преговори за членство на Република Македонија во Европска Унија   
2. НПАА  
Сектор животна средина (се однесува на сите подпоглавија во рамките на секторот животна средина: хоризонтално законодавство, воздух, вода, природа, 
бучава и др.) 

 

3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: 
- Постигнување на стандардите на ЕУ за квалитет на животна средина, природата и одржлив развој преку спроведување на законодавството 
- Интегрирање на политиката за животна средина во останатите секторски политики 
- Развивање на институционалните и административните   капацитети во функција на заштита на животната средина, природата и планирање на просторот 
- Унапредување на меѓународната соработка 

 
Назив на Програмата:  
Администрација 

Цел на Програмата: 
Усогласување на националното со законодавството на Европската Унија  
 

Показатели за успех на Програмата:  
- Број на донесени закони и прописи усогласени со законодавството на ЕУ; 
- Број на донесени национални критериуми за доделување на национална еколошка ознака на производи и услуги; 
- Број на прифатени и спроведени меѓународни договори за заштита на животната средина 
- Развиен мониторинг и информативен систем во областа животна средина 



 21

- Спроведени постапки согласно законите од областа на животната средина 
- Број на доделени еколошки ознаки 

 
Програмата е:        хоризонтална                                   
 
Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :     
Резултат 1: Усвојување на правото на ЕУ Показател за успешност: 

Број на донесени закони и подзаконски акти усогласени со законодавството на 
ЕУ. 

Резултат 2: Изградба на национален систем за еко-етикетирање на производи 
и услуги  
 

Показател за успешност: 
Број на донесени национални критериуми за доделување на еколошка ознака на 
производи и услуги  и број на доделени национални еколошки ознаки. 

Резултат 3: Учество во работата на меѓународни организации и тела за 
заштита на животната средина, конференции и др. 

Показател за успешност: Реализирани проекти за спроведување на обврските 
од потпишпаните меѓународни договори 

Резултат 4: Реализација на законските обврски во однос на издавање на 
дозволи, согласности и мислења од МЖСПП.  
 

Показател за успешност: Број на издадени согласности  по елаборати за 
ОВЖС, дозволи за ИСКЗ, дозволи за увоз и транзит на опасен отпад  и Д4 
дозволи, дозволи за заштитени видови и сл. 

Резултат 5: Инспекциски надзор 
 

Показател за успешност: Број на инспекциски надзори над спроведување на 
законските обврски на правните и физички лица за заштита на животната 
средина 

 
 

 
2.1 Б: План за спроведување на Програмата администрација 

Резултат 1: Усвојување на правото на ЕУ 
Временска рамка Потребни ресурси Активност Одговорни  Консултирани  Почеток 

(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки финансиски 
MKД 

1. Донесување на подзаконски акти кои 
произлегуваат од Законот за животна средина; 
Законот за заштита на природата  ; Законот за 

Сектор за ЕУ 
(СЕУ) 

Министерства 
Секретаријат за 
европски 

2/2008 11/2010 2 редовно 
вработени 
(Работна 

8.000.000 
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квалитет на амбиентниот воздух; Закон за води; 
Законот за управување со отпад ;Закон за 
бучава во животната средина; Законот за 
генетски модифицирани организми; Законот за 
хемикалии 

прашања (СЕП); 
Секретаријат за 
законодавство (СЗ) 

група 
животна 
средина, 
НПАА) 

2. Донесување на Закон за пакување и отпад од 
пакување 

СЕУ  Министерства; 
СЕП 
СЗ 

5/2008 11/2010 2 редовно 
вработени 
(РГЖС, 
НПАА) 

200.000 

3. Измена и дополна на постојни закони  СЕУ  Министерства 
СЕП 
СЗ 

2/2008 11/2010 2 редовно 
вработени 
(РГЖС, 
НПАА) 

1.000.000 

4. Обука на државен службеник од МЖСПП во 
Генералниот Директорат за животна средина  на 
ЕК во Брисел 

СЕУ Министерства 
СЕП 

2/2008 12/2010 1 редовно 
вработен 

2.000.000 

Вкупно активности во тековната година:   3.200.000 
Вкупно активности во следната година:  4.000.00 
Вкупно активности во година 2:  4.000.000 

Вкупно за резултат 1:   1/2008 11/2010  11.200.000 
 
Резултат 2: Изградба на национален систем за еко-етикетирање на производи и услуги 

Временска рамка Потребни ресурси Активност Одговорни  Консултирани  Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки Финансиски 
[MKD] 

1. Распишување на јавни огласи за  изработка 
на три  студии/годишно  за еколошки критериуми 
за одредени производи и услуги како 
приоритетни за доделување на еко- ознаки. 

СЕУ Министерства 
 

2/2008 11/2010 2 редовно 
вработени  

8.000.000 

2. Донесување на по три национални еколошки 
критериуми годишно  за доделување на еко-
озанаки и нивна промоција. 

СЕУ Министерства 
 

2/2008 11/2010 2 редовно 
вработени  

1.000.000 
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3. Доделување на национална еколошка ознака 
на производи и услуги 

СЕУ Министерства 
Индустрија 

25/2008 11/2010 2 редовно 
вработени  

1.000.000 

4.Обука на државни службеници во однос на 
правилата и процедурите за еко-етикетирање на 
производи и услуги  

СЕУ Министерства 5/2008 11/2008 2 редовно 
вработени  

1.000.000 

Вкупно активности во тековната година:  3.000.000 
Вкупно активности во следната година:  4.000.000 
Вкупно активности во година 2:  4.500.000 

Вкупно за резултат 2   2/2008 11/2010  11.500.000 
 
 
Резултат 3: Учество во работата на меѓународни организации и тела за заштита на животната средина, конференции, билатерална и прекугранична 
соработка во рамките на предпристапна помош. 

Временска рамка Потребни ресурси Активност Одговорни  Консултирани  Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки Финансиски 
[MKD] 

1 Координирање на активности за учество на 
Република Македонија на EXPO 2008 во 
Сарагоса, Шпанија.  

СЕУ 
 

Министерства 
 

2/2008 10/2008 2 редовно 
вработени  

21.500.000 

2.Учество во работата на телата на UN (UNEP, 
UNIDO, UNDP,UNESKO),  GEF во работата на 
Секретаријатите на потпишаните меѓународни 
договори, Комисија за одржлив развој при УН 

Сите сектори и 
органи во состан 
на 
министерството 

МНР 
Мегународни 
организации 
присутни во РМ 
 

2/2008 11/2010 15 редовно 
вработени  

8.000.000 

3.Учество во работата на Оперативниот тим за 
програмирање на ИПА Компонента 2 и 3, 
учество во обуки за ИПА, програмирање, 
изработка на проекти за финансирање и сл 

ССПК 
СОРИ 

Министерства 
 

2/2008 11/2010 4 редовно 
вработени  

2.400.000 

4. Потпишување на протоколи и меморандуми 
за соработка на билатерално ниво 

ССПК 
 

Министерства 
(МНР) 
СЕП 

2/2008 11/2010 3 редовно 
вработени  

1.300.000 

5.Надзор над работата на училиштата  вклучени Македонски Министерства 2/2008 11/2010 3 редовно 300.000 
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во Програмата ГЛОБЕ. Информативен 
Центар за 
животна средина 
(МИЦЖС) 

 вработени  

6.Организација и учество на трилетерален 
состанок за проблемите на просторното 
планирање во рамките на Преспа Паркот 

СПП Министерства 
 

2/2008 3/2008 1 редовно 
вработен  

200.000 

7.Учество на работни состаноци на 
националниот комитет HABITAT, Франкофонија, 
CEMAT. 

СПП Министерства 
 

2/2008 11/2010 1 редовно 
вработен  

750.000 

8.Учество  во работата на Мисијата на РМ во 
Брисел за секторот животна средина. 

СЕУ Министерства 
СЕП 
 

2/2008 12/2010 2 лица  6.000.000 

Вкупно активности во тековната година:  23.000.000 
Вкупно активности во следната година:   8.000.000 
Вкупно активности во година 2:   9.450.000 

Вкупно за резултат 3   1/2008 11/2010  40.450.000 
 
 
Резултат 4. Реализација на законските обврски во однос на издавање на дозволи, согласности и мислења  

Временска рамка Потребни ресурси Активност Одговорни  Консултирани  Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки Финансиски 
[MKD] 

1. Имплементација на законските обврски за 
издавање согласности, мислења и дозволи при 
постапките за ОВЖС и ИСКЗ 

Управа за 
животна средина 
(УЖС) 

Министерства 1/2008 12/2010 6 редовно 
вработени  

3.000.000 

2.Имплементација на законските обврски за 
издавање дозволи за увоз, извоз и транзит на 
опасен отпад, дозволи Д4 и дозволи за 
преработка и складирање на отпад, дозволи за 
заштитени видови и сл. 

УЖС Министерства 1/2008 12/2010 4 редовно 
вработени  

750.000 

3. Доделување на награди и признанија за СКЈ / 1/2008 12/2010 2 редовно 4.700.000 
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достигнувања во областа на заштита и 
унапредување на животната средина. 

вработени  

Вкупно активности во тековната година:  2.450.000 
Вкупно активности во следната година:  3.000.000 
Вкупно активности во година 2:  3.000.000 

Вкупно за резултат 4   1/2008 11/2010  8.450.000 
 
Резултат 5: Инспекциски надзор 

Временска рамка Потребни ресурси Активност Одговорни  Консултирани  Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки Финансиски 
[MKD] 

1. Надзор врз работата на производни и  
услужни  објекти во однос на спроведувањето на 
нивните законски обврски  

Државен 
Инспекторат за 
животна средина 
(ДИЖС)  

ЕЛС 2/2008 12/2010 5 редовно 
вработени  

900.000 

2.Надзор врз правните лица одговорни за 
одржување на националните паркови, парк 
шуми, орнитолошки резерватии други заштитени 
подрачја со закон.  

ДИЖС 
УЖС 

ЕЛС 
Национални 
паркови 

2/2008 12/2010 3 редовно 
вработени  

600.000 

3.Воспоставување соработка со соседните земји 
во однос на инспекцискиот надзор и 
потпишување на протоколи за соработка  

ДИЖС МНР 
СЕП 

2/2008 12/2010 2 редовно 
вработени  

600.000 

Вкупно активности во тековната година:  700.000 
Вкупно активности во следната година:  700.000 
Вкупно активности во година 2:  700.000 

Вкупно за резултат 5   1/2008 11/2010  2.100.000 
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2. 2 Програма за заштита на животна средина 
 
2.2.                                             А: Оправданост и дизајн на Програмата за Животна средина   
 
Образложение: Програмата за  ЖИВОТНА СРЕДИНА  произлегува од: 
1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2008 година   
Продолжување на активности за започнување на преговори за членство на Република Македонија во Европска Унија   

2. НПАА  
Сектор животна средина (се однесува на сите подпоглавија во рамките на секторот животна средина: хоризонтално законодавство, воздух, вода, природа, 
бучава и др.) 

3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: 
- Заштита и унапредување на животната средина преку имплементација на стратегии, програми и планови  
- Постигнување на стандардите на ЕУ за квалитет на животна средина, природата и одржлив развој преку спроведување на законодавството 
- Интегрирање на политиката за животна средина во останатите секторски политики 
- Обезбедување на  информации за животната средина, природата и просторот и пристап на јавноста до нив, учество на јавноста во донесувањето на одлуки од 
областа на животната средина  и активно учество во меѓународните системи за животна средина, природа, простор и ПИС 
- Подигнување на јавната свест и едуцирање на  јавноста за правата и обврските во насока на заштита на  животната средина, природата и просторот 
- Развивање на институционалните и административните   капацитети во функција на заштита на животната средина, природата и планирање на просторот 
- Зголемување на нивото на инвестиции во животната средина 

 - Унапредување на меѓународната соработка 
 
Назив на Програмата:  
Заштита на животна средина  
1.Потпрограма за унапредување на животната средина 
2. Потпрограма за мониторинг и информациони системи 
3.Потпрограма за инвестиции во животна средина  

Цел на Програмата: 
Подготовка и реализација на стратегии, планови, законски прописи и проекти за 
заштита  и унапредување на животната средина 
Зајакнување на капацитетите на централно и локално ниво и создавање на 
услови за имплементација на законодавството 
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Показатели за успех на Програмата: Број на изготвени студии,  реализирани програми и проекти, како и изградени инфраструктурни објекти за заштита на 
животната средина во областите на управување со отпад и води 

 
Програмата е:          хоризонтална                                     
 
Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :   Донесени стратегии, планови и изготвени и реализирани проекти за заштита на животната средина  
Резултат 1: Спроведување на Потпограма за унапредување на животната 
средина  

Показател за успешност: 
Број на донесени стратегии, планови и посебни програми од областа на 
животната средина и реализирани проекти 
Број на спроведени постапки согласно законите од областа на животната 
средина 

Резултат 2:Спроведување на Потпорограма за мониторинг и информативни 
системи 
 

Показател за успешност: 
Воспоставен информативен систем 
Воспоставени мониторинг системи на медиуми и области од животната 
средина 

Резултат 3:Спроведување на Потпрограма за инвестиции во животна средина  
 

Показател за успешност: 
Број на реализирани проекти за инвестиции во животната средина и  
воспоставени системи за управување со квалитетот на водите, воздухот и 
почвата 

 
 

 
 2.2.Б: План за спроведување на Програмата за заштита на животната средина  

Резултат 1: Спроведување на Потпрограмата за унапредување на животната средина  
Временска рамка Потребни ресурси Активност Одговорни  Консултирани  Почеток 

(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки финансиски 
MKД 

1.Изработка на стратегии, планови, програми, 
студии , прегледи и извештаи  за унапредување 
на животната средина (Стратегија за инвестиции 

СОРИ 
УЖС 

Министерства 
ЕЛС 
НВО 

2/2008 11/2010 10 редовно 
вработени  

15.000.000 
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во животната средина, Стратегија за 
управување со отпад и Стратегија за заштита на 
природа, Национален план за заштита  на 
амбиентниот воздух, СОЕР, Преглед на 
состојбите со животната средина и др ) 
2.Изработка на Студија за поделба на 
одговорностите во животната средина за ТЕЦ 
Неготино. 

СОРИ 
УЖС 
 

Министерства 2/2008 12/2008 2 редовно 
вработени  

18.000.000  

3.Реализација на проектите од Програмата 
CARDS 2006 и изработка на Национална 
стратегија за одржлив развој 

ССПК 
СОРИ 
УЖС 

Министерства 1/2008 4/2008 4 редовно 
вработени  

300.000 

4.Припрема за акредитација на Централната 
лабораторија за животна средина  и нејзино 
унапредување  за воспоставување на системи 
за мониторинг на бучава и почва  и 
калибрационата лабораторија за воздух 

УЖС  Министерства 2/2008 11/2010 6 редовно 
вработени  

12.000.000 

5. Валоризација и ревалоризација,  уредување 
на заштитени подрачја, документирање на 
природно наследство и сл. согласно Законот за 
природа 

УЖС  Стручни тела од 
областа на 
природата 
Министерства 

2/2008 11/2010 3 редовно 
вработени  

15.000.000 

6.Изработка на Студија за проценка на 
состојбите со азбест во јавните установи за 
предучилишна возраст во РМ 

УЖС Министерства 2/2008 11/2008 2 редовно 
вработени 

2.000.000 

7. Спроведување на програмата ГЛОБЕ МИЦЖС Министерства 
Основни училишта 
опфатени со 
Програмата 

1/2008 11/2010 2 редовно 
вработени 

2.000.000 

8.Изработка на програма за Benchmarking 
систем на споредливост, како и изработка на 
клучен сет на индикатори преку кои може да се 
оценат постигнатите резултати на ДИЖС 

ДИЖС Министерства 3/2008 6/2008 2 редовно 
вработени 

200.000 

9.Испитување на контаминацијата на почвата - 
Воспоставување на мониторинг систем на 

УЖС Министерства 
Стручни 

2/2008 10/2009 2 редовно 
вработени 

500.000 
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почвата за тешки метали и остатоци од 
пестициди во одредени региони и локации во 
Република Македонија 

институции 

10.Собирање и обработка на податоци од сите 
медиуми на животната средина 

МИЦЖС Стручни 
институции 
ЕЛС 

1/2008 11/2010 5 редовно 
вработени 

500.000 

11. Спроведување на проекти: 
- Преспа Парк „ Интегрирано управување 

на екосистемите во базенот на 
Преспанските Езера  помеѓу 
Македонија, Грција и Албанија“; 

- Заштита на Охридско Езеро; 
- Управување со ПОПс; 
- Заштита на озонската обвивка 
- Зелен пакет 
- Изградба на склад за  ниско и средно 

активен радиоактивен отпад 
- Еколошки санации и енергетска 

рационализација на геотермалниот 
систем ГЕОТЕРМА и др. 

УЖС Министерства 
Меѓународни 
институции 
присутни во РМ 
ЕЛС 

2/2008 11/2010 5 редовно 
вработени  

11.000.000  

12.Водење на евиденција и регистар на 
програмите за управување со отпад и водење на 
евиденција на управувачите и постапувачите со 
отпад 

УЖС Министерства 
ЕЛС 

2/2008 10/2010 2 редовно 
вработени 

200.000 

13.Оформување на електронска база за водење 
на архивски предмети, координација со судскиот 
систем во однос на предмети кои завршуваат во 
основните судови и др 

СЕУ 
УЖС 

/ 2/2008 11/2008 2 редовно 
вработени 

500.000 

14. Учество во Иницијативата ENV SEC и 
ангажирање на експерти за изработка на 
проекти 

УЖС 
СОРИ 

Министерства 
Меѓународни 
институции 
присутни во РМ 

2/2008 11/2010 2 редовно 
вработени  

2.000.000 

15. Кампањи за подигање на јавната свест и Канцеларија за Министерства 5/2007 11/2010 5 редовно 7.000.000 
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одбележување на значајни датуми и настани за 
заштитата на животната средина и изработка и 
печатење на брошури, прирачници и други 
помошни материјали; 

комуникации со 
јавноста (ККЈ) 

НВО 
ЕЛС 

вработени  

16.Имплементација на Протоколот за водење 
регистри за испуштање и трансфер на 
загадувачки материи 

МИЦЖС Министерства 
Меѓународни 
институции 

2/2008 11/2010 2 редовно 
вработени  

200.000 

17.Спроведување на Програма за безбедно 
управување со хемикалии 

СОРИ Министерства 
Меѓународни 
институции 

2/2008 11/2010 2 редовно 
вработени  

6.000.000 

18.Операционализација на инструментот за ИПА ССПК 
СОРИ 

Министерства 
Меѓународни 
институции 

2/2008 11/2010 2 редовно 
вработени  

1.850.000 

19. Одржување на обуки и семинари од областа 
на животната средина  

СОРИ 
СЕУ 

ЗЕЛС  
ЕЛС 

2/2008 11/2010 3 редовно 
вработени  

4.000.000 

20. Соработка со ЕЛС и НВО за проекти од 
областа на животната средина , активно учество 
на ЕЛС во изработка на регулативата и 
спроведување на кампањите од областа на 
животната средина,  зајакнување на 
капацитетите, инвестирање и оценка на 
состојбите со животната средина.   

Сите сектори во 
министерството 

ЗЕЛС 
ЕЛС 
НВО 

2/2008 11/2010 6 редовно 
вработени  

5.000.000 

21.Соработка со ГЕФ  
-  предлагање на активности на национално 
ниво по усвоени одлуки  
- програмирање на проекти во рамки на ГЕФ 
РАФ  и кофинансирање на одобрени проекти 

ССПК 
СОРИ 
УЖС 

Министертва 
Меѓународни 
организации 
присутни во РМ 

2/2008 11/2010 3 редовно 
вработени 

6.000.000 

22. Вклучување на РМ (МЖСПП) во Агенциите и 
Програмата на Заедницата LIFE+    
- Одржување на обука за LIFE+   
- Подготовка на проект за аплицирање во 
Програмата (во соработка со FORMEZ) 
 

ССПК 
СОРИ 
СЕУ 

Министертва 
Меѓународни 
организации 
присутни во РМ 

2/2008 11/2010 3 редовно 
вработени 

900.000 
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23. Проект – Мониторинг систем на реките во 
РМ, доопремување (фини градежни зафати, 
инфраструктурни приклучоци и усогласување на 
инсталираните елементи и опрема) и ставање 
во функција на 11 мониторинг станици на реките 
во Македонија 

СОРИ / 2/2008 11/2008 2 редовно 
вработени 

2.000.000 

24. Одржување на пречистителната станица во 
Јегуновце - Пречистување на отпадни води 
загадени со Cr6+ 

УЖС / 2/2008 11/2010 1 редовно 
вработенен 

24.000.000 

25. Програма за води, Швајцарска донација, 
третман на отпадни води, кофинансирање 

УЖС 
СОРИ 

Министерства 
 

2/2008 11/2010 2 редовно 
вработени  

23.000.000 

Вкупно активности во тековната година:  39.150.000 
Вкупно активности во следната година:  60.000.000 
Вкупно активности во година 2:  60.000.000 

Вкупно за резултат 1:   1/2008 11/2010  159.150.000 
 
Резултат 2: Спроведување на Потпрограмата за мониторинг и информативни системи 

Временска рамка Потребни ресурси Активност Одговорни  Консултирани  Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки финансиски 
MKД 

1.Редовно одржување на мониторинг системот 
за воздух  и дооформување на Државниот 
автоматски мониторинг систем за квалитет на 
воздух со рурални автоматски мониторинг 
станици 
 

МИЦЖС  Министерства 
 

1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени 

50.000.000 

2.Одржување и надополнување на Катастарот 
на загадувачи и загадувачки супстанции во 
воздухот и спроведување на методологијата  
CORINAIR; 
 

МИЦЖС  
УЖС 

Министерства 
Индустрија 

1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени  

5.600.000   

3. Одржување и надополнување на Катастарот МИЦЖС  Министертва 1/2008 12/2010 2 редовно 1.200.000 
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на создавачи на цврст отпад  УЖС ЕЛС 
Индустрија 

вработени  

4.Надградба на Катастар на загадувачи на 
отпадни води 

МИЦЖС  
УЖС 

   2 редовно 
вработени  

1.600.000 

5. Воспоставување и одржување  на катастар и 
карта на заштитени подрачја  

МИЦЖС  
УЖС  

Министертва 
Органи во област 
рирода 

1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени  

1.600.000 

6. Воспоставување и одржување  на катастар и 
карта на загадувачи на почва 

МИЦЖС  
УЖС 

Министерства 
ЕЛС 

1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени  

1.200.000  

7.Воспоставување и одржување на катастар и 
карта на создавачи на бучава односно карта на 
бучавост во урбани средини  

МИЦЖС  
УЖС 

Министерства 1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени  

2.000.000 

8.Развој на индикатори за животна средина  МИЦЖС  Министерства 
Статистика 

1/2008 12/2008 6 редовно 
вработени  

3.300.000 

9. Спроведување на Оперативна програма за 
мерење и следење на нивоата на бучава на 
подрачјето на Република Македонија   

МИЦЖС Министерства 2/2008 11/2010 2 редовно 
вработени 

1.200.000 

10.Надоградба на постојната опрема за ГПС 
мерења и аквизација на просторни податоци и 
нивно прозводство за потребите на 
министерството 

Служба за 
просторен 
информативен 
систем 

Министерства 2/2008 11/2010 2 редовно 
вработени 

1.040.000 

11.Публикување на информации на извештаи и 
информации за животната средина на 
министерството 

МИЦЖС / 2/2008 11/2010 3 редовно 
вработени 

6.000.000 

12 Пристап и опремување на  сите вработени на 
МЖСПП  со  компјутерска опрема, интернет 
услуги и развој на софтверски апликации  за  
имплементација на Стратегија за управување со 
податоци за животна средина 

МИЦЖС / 2/2008 12/2010 3 редовно 
вработени 

30.000.000 

13.Воспоставување на систем и одржување на 
информатичка технологија 

МИЦЖС / 1/2008 12/2010 3 редовно 
вработени 

2.600.000 

Вкупно активности во тековната година:  25.740.000 
Вкупно активности во следната година:  37.000.000 
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Вкупно активности во година 2:  44.600.000 
Вкупно за резултат 2:   1/2008 11/2010  107.340.000 
 
 
Резултат 3: Спроведување на Потпрограма за инвестиции во животна средуина  

Временска рамка Потребни ресурси Активност Одговорни  Консултирани  Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки Финансиски 
[MKD] 

1. Финансирање на проекти за заштита и 
унапредување на животната средина 
(воспоставување систем за управување со 
водите , отпад, и др) 

СОРИ 
УЖС  

Министерства 
ЕЛС 
НВО 

1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени 

15.000.000  

2.Финансирање изградба на објекти за заштита 
и унапредување на животната средина 
(депонии, пречистителни станиции и др)  

СОРИ 
УЖС 

Министерства 
ЕЛС 
НВО 

1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени 

60.000.000 

3 Санирање на жешки еколошки точки СОРИ 
УЖС 

Министерства 
ЕЛС 
Индустрија 

1/2008 12/2010 3 редовно 
вработени 

60.000.000  

4. Пошумување   УЖС Министертва 
НВО 

1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени 

15.000.000 

5. Работа на хидросистем Дојранско Езеро УЖС ЕЛС 1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени 

120.000.000 

Вкупно активности во тековната година:  90.000.000 
Вкупно активности во следната година:  90.000.000 
Вкупно активности во година 2:  90.000.000 

Вкупно за резултат 3   1/2008 12/2010  270.000.000 
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2.3 Програма  просторно планирање 
 
2.3                                             А: Оправданост и дизајн на Програмата за Просторно планирање 
 
Образложение: Програмата ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ   произлегува од:  
1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2008 година   
Продолжување на активности за започнување на преговори за членство на Република Македонија во Европска Унија   

2. НПАА   
/ 
3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: 
- Заштита и унапредување на животната средина преку имплементација на стратегии, програми и планови  
- Интегрирање на политиката за животна средина во останатите секторски политики 
- Обезбедување на  информации за животната средина, природата и просторот и пристап на јавноста до нив, учество на јавноста во донесувањето на одлуки од 
областа на животната средина  и активно учество во меѓународните системи за животна средина, природа, простор и ПИС 
- Развивање на институционалните и административните   капацитети во функција на заштита на животната средина, природата и планирање на просторот 

 
Назив на Програмата:  
Просторно планирање 

Цел на Програмата: 
Изготвување на просторни планови на региони, општини, речни сливови и 
посебно вредни природни подрачја со цел создавање услови за соодветен 
одржлив развој. 
 

Показатели за успех на Програмата:   Изготвени и донесени просторни планови и зајакнат ПИС 

 
Програмата е:                хоризонтална                                     
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Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :     
Резултат 1:Изготвување на  просторни планови на региони и зајакнување на 
ПИС 

Показател за успешност: 
Број на изготвени просторни планови на региони 
Зајакнат просторен информативен систем 
 

Резултат 2:Изготвување на просторни планови на општини  
 

Показател за успешност: 
Број на изготвени просторни планови на општини   

Резултат 3: Изготвување на просторни планови на национални паркови и 
заштитени предели  
 

Показател за успешност: 
Број на изготвени просторни планови на национални паркови и заштитени 
предели 

Резултат 4: Изготвување на просторни планови на речни сливови  
 

Показател за успешност: 
Број на изготвени просторни планови на речни сливови 

 
 
 

 
Б: План за спроведување на Програмата за просторно планирање 

Резултат 1: Изготвување на просторни планови на региони  
Временска рамка Потребни ресурси Активност Одговорни  Консултирани  Почеток 

(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки финансиски 
MKД 

1. Изработка на Просторен План за Охридско 
Преспански регион  
 

СПП Агенција за 
планирање на 
просторот (АПП) 
Министерства 

1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени  

4.300.000 

2.Изработка на просторен План на Скопски 
регион 

СПП АПП 
Министерства 

1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени  

16.000.000 

3.Изработка на просторен План за Брегалнички 
регион 

СПП АПП 
Министерства 

1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени  

53.500.000 

4. Изготвување на Годишни  извештаи за 
спроведување на Просторен план на Република 
Македонија 

СПП АПП 
Министерства 

1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени  

9.000.000 
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5. Изготвување на Програма за соработка со 
ЕЛС 

СПП АПП 
Министерства 

1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени  

900.000 

6. Изготвување на двогодишна Програма за 
спроведување на Просторниот Плана на РМ 

СПП АПП 
Министерства 

1/2008 12/2010 2 редовно 
вработени  

2.000.000 

7. Изготвување на законска регулатива за 
производство, обликување,заштита и 
дистрибуција на податоци за просторни 
карактеристики и изготвување на софтвер 

Служба за 
просторен 
информативен 
систем (СПИС) 

Министерства 1/2008 12/2009 2 редовно 
вработени  

6.000.000 

8.Соработка со Европската Агенција за животна 
средина во проектот CLC2006 за 
фотоинпретација на сателитски снимки 

СПИС Министерства 1/2008 11/2008 2 редовно 
вработени  

150.000 

9 Изработка на база на податоци за потребите 
на ГИС и нивна обработка за презентација на 
WEB. 

СПИС Министерства 1/2008 11/2010 2 редовно 
вработени  

2.920.000 

            Вкупно активности во тековната година:     15.000.000 
            Вкупно активности во следната година:     23.270.000 

          Вкупно активности во година 2:       56.500.000 
Вкупно за резултат 1   1/2008 11/2010   94.770.000 
 
Резултат 2: Изготвување на просторни планови за општини 

Временска рамка Потребни ресурси Активност Одговорни  Консултирани  Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки Финансиски 
[MKD] 

1.Изготвување на  Просторен План за општина 
Василево 
  

СПП АПП 
Министерства 

1/2008  12/2010  
  

2 редовно 
вработени  

3.300.000 
 

2.Изготвување на  Просторен План за општина 
Ново Село 
 

СПП АПП 
Министерства 

1/2008   12/2010  2 редовно 
вработени  

3.600.000 

3.Изготвување на  Просторен План за општина 
Босилово 

СПП АПП 
Министерства 

1/2008  
 

12/2010  
 

2 редовно 
вработени  

2.374.000 
 

4.Изготвување на  Просторен План за општина СПП АПП 1/2008 12/2010  2 редовно 4.650.000 
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Струмица 
  

Министерства  вработени   

5.Изготвување на  Просторен План за општина 
Прилеп 
  

СПП АПП 
Министерства 

1/2008 12/2010  
 

2 редовно 
вработени  

15.748.000 

6.Изготвување на  Просторен План за општина 
Битола 
  

СПП АПП 
Министерства 

1/2008 12/2010  
 

2 редовно 
вработени  

11.273.000 

Вкупно активности во тековната година:  13.000.000 
Вкупно активности во следната година:  13.000.000 
Вкупно активности во година 2:  14.945.000 

Вкупно за резултат 2   1/2008 11/2010  40.945.000 
 
 
Резултат 3: Изготвување на просторни планови за национални паркови и посебно вредни предели 

Временска рамка Потребни ресурси Активност Одговорни  Консултирани  Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки Финансиски 
[MKD] 

1. Изработка на просторен План за 
Националниот парк Маврово  - нацрт план 
(донација и кофинансирање) 

СПП АПП 
Министерства 
 

1/2008  12/2009  2 редовно 
вработени  

2.500.000 

2 Изработка на Просторен План за 
националниот Парк Галичица 

СПП АПП 
Министерства 
 

1/2009  12/2010  2 редовно 
вработени  

12.840.000 

3 Изработка на Просторен План за 
националниот Парк Пелистер 

СПП АПП 
Министерства 
 

1/2009  12/2010  2 редовно 
вработени  

2.700.000 

Вкупно активности во тековната година:  2.500.000 
Вкупно активности во следната година:  6.840.000 
Вкупно активности во година 2:  8.700.000 

Вкупно за резултат 3   1/2008 11/2010  31.240.000 
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Резултат 4: Изготвување на просторни планови на речни сливови 
Временска рамка Потребни ресурси Активност Одговорни  

Консултирани  
Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 
човечки Финансиски 

[MKD] 
1.Изготвување на Просторен План за слив на 
река Црна  - подготвителни активности 

СПП АПП 
Министерства 
 

1/2009 12/2010 2 редовно 
вработени  

5.000.000 

2.Изготвување на Просторен План за регионот 
на среден Вардар – подготвителни активности 

СПП АПП 
Министерства 

1/2009 12/2010 2 редовно 
вработени  

5.000.000 

Вкупно активности во тековната година:  / 
Вкупно активности во следната година:   / 
Вкупно активности во година 2:  10.000.000 

Вкупно за резултат 4   1/2009 11/2010  10.000.000 
 

 
 

2.4 План за спроведување на Програма за Инвестирање 
 

2.4.                                             А: Оправданост и дизајн на Програмата за инвестирање  
 
Образложение: ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ произлегува од: 
1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2008 година   
Продолжување на активности за започнување на преговори за членство на Република Македонија во Европска Унија   
2. НПАА  
/ 

3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: 
- Заштита и унапредување на животната средина преку имплементација на стратегии, програми и планови  
- Постигнување на стандардите на ЕУ за квалитет на животна средина, природата и одржлив развој преку спроведување на законодавството 
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- Интегрирање на политиката за животна средина во останатите секторски политики 
- Подигнување на јавната свест и едуцирање на  јавноста за правата и обврските во насока на заштита на  животната средина, природата и просторот 
- Развивање на институционалните и административните   капацитети во функција на заштита на животната средина, природата и планирање на просторот 
- Зголемување на нивото на инвестиции во животната средина 

 
Назив на Програмата:  
ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ 

Цел на Програмата: 
Финансирање и реализација на активности од областа на животната средина, а 
посебно на поттикнување, зачувување, одржливо користење, заштита и 
унапредување на животната средина, подготовка и развој на програми и 
проекти за заштита и унапредување на животната средина 

Показатели за успех на Програмата:   Број на реализирани проекти во рамките на Програмата за инвестиции 

 
Програмата е:         вертикална 
 
Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :     
Резултат 1: 
Реализирани проекти во рамки на програмата: 

- Изработка на  Планови и Програми  со законски основи и поттикнување 
на образовни, истражувачки и развојни студии  

- Изработка на Локални Акциони Планови за заштита и унапредување на 
животната средина на општините(ЛЕАП-и)..  

- Изработка на проектна документација и нивна реализација за заштита 
на водите, интегрирано управување со  отпад, квалитет на воздух, 
бучава и заштита на почва.  

- Спроведување на обуки за  едукација на државни службеници и ЕЛС 
за спроведување на законите од областа на животната средина.  

- Подршка на активности на невладини организации за заштита и 
унапредување на животната средина.  

- Заштита на природата и биолошката разновидност 

Показател за успешност: 
- Број на изготвени Планови и Програми за управување со отпад 
- Број на изготвени и донесени односно усвоени ЛЕАП-и од страна на 

ЕЛС.   
- Број на изготвени и реализирани проекти од областите отпад и води. 
- Број на спроведени обуки.  
- Број на финансирани и реализирани проекти на НВО. 
- Број на финансирани активности  и заштитени животински и 

растителни видови и предели. 
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Б: План за спроведување на Програмата 

Резултат 1: Реализирани проекти во рамки на програмата за инвестирање 
Временска рамка Потребни ресурси Активност Одговорни  Консултирани  Почеток 

(месец/година) 

Крај 
(месец/година) 

човечки финансиски 
MKД 

1.Реализација на проекти / активности одобрени 
врз основа на  распишан  Конкурс за 
распределба на финансиски средства на правни 
и физички лица за проекти за: 

- Изработка на  Планови и Програми  со 
законски основи и поттикнување на 
образовни, истражувачки и развојни 
студии  

- Изработка на Локални Акциони Планови 
за заштита и унапредување на 
животната средина на 
општините(ЛЕАП-и)..  

- Изработка на проектна документација и 
нивна реализација за заштита на 
водите, интегрирано управување со  
отпад, квалитет на воздух, бучава и 
заштита на почва.  

- Спроведување на обуки за  едукација 
на државни службеници и ЕЛС за 
спроведување на законите од областа 
на животната средина.  

- Подршка на активности на невладини 
организации за заштита и 
унапредување на животната средина.  

СОРИ Министертва 
ЕЛС 
Секретаријат за 
законодавство 
 

2/2008 11/2010 7 редовно 
вработени 
во 
министерств
ото 

450.000.000 
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- Заштита на природата и биолошката 
разновидност 
Вкупно активности во тековната година:  150.000.000 
Вкупно активности во следната година:  150.000.000 
Вкупно активности во година 2:  150.000.000 

Вкупно за резултат 1:   2/2008 11/2010  450.000.000 
 

 
 

3. Влијанија врз човечките ресурси 
 

ПРОГРАМА Резиме на потреба од 
нови вработувања 

Резиме на потреба од 
прераспределба на 

вработените 
Резиме на потреба од обуки 

Администрација 

 
 

10 нема 

-Обука на државни службеници за  подготовка и  законодавството; 
-Обука за телата на ЕУ, правила , процедури и преговарање во 
Генералниот Директорат за животна средина  при ЕК; 
-Обука на државни службеници за сертифицирање на производи и услуги 
по ИСО стандарди за еко-етикетирање; 

Животна средина  21 нема 
- Обука на ЕЛС за изработка на ЛЕАП-и; 
- Обука на државни службеници за  имплементација на законодавството 
- Обука на државни службеници за спроведување на ЕИА и ИППЦ 
процедури 

Просторно планирање  2 нема - Обука за подготовка и спроведување на просторни планови 

Програма за инвестирање  2 нема -Обука на државни службеници за подготовка и спроведување на 
капитални проекти 
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4. Принципи на правична застапеност  
 

2008 
очекувано влијание 

2009 
очекувано влијание 

2010 
очекувано влијание 

Нови 7 вработување за доследно спроведување на 
подпрограмата на Владата на РМ КС – соодветна и 
правична застепеност на заедниците кај буџетските 
корисници и единките корисници од централната 
власт, со претходно одобрение на Координативното 
тело за соодветна и правична застепеност 
формирано од Владата на РМ 

Нови 8 вработување за доследно спроведување на 
подпрограмата на Владата на РМ КС – соодветна и 
правична застепеност на заедниците кај буџетските 
корисници и единките корисници од централната 
власт, со претходно одобрение на Координативното 
тело за соодветна и правична застепеност 
формирано од Владата на РМ 

Нови 8 вработување за доследно спроведување на 
подпрограмата на Владата на РМ КС – соодветна и 
правична застепеност на заедниците кај буџетските 
корисници и единките корисници од централната 
власт, со претходно одобрение на Координативното 
тело за соодветна и правична застепеност 
формирано од Владата на РМ 

 
5. Развивање на заедничките функции 

 
2007 

планирани мерки 
2008 

планирани мерки 
2009 

планирани мерки 
Развивање политики 

Зајакнување и дополнителна обука на секторите и 
органите во состав за креирање и спроведување на 
политики, со особен акцент на интегрирање на 
политуиката за животна средина во останатите 
сектори во РМ 
Зајакнување на секторите и органите во состав за 
спроведување на закони и процедури согласно 
стандардите на ЕУ 

  Зајакнување и дополнителна обука на секторите и 
органите во состав за креирање и спроведување на 
политики, со особен акцент на интегрирање на 
политуиката за животна средина во останатите 
сектори во РМ 

  Зајакнување на секторите и органите во состав за 
спроведување на закони и процедури согласно 
стандардите на ЕУ 

Зајакнување и дополнителна обука на секторите и 
органите во состав за креирање и спроведување на 
политики, со особен акцент на интегрирање на 
политуиката за животна средина во останатите 
сектори во РМ 
Зајакнување на секторите и органите во состав за 
спроведување на закони и процедури согласно 
стандардите на ЕУ 

Стратешко планирање/ подготвување на Буџетот 
Реорганизација и зајакнување на одделението за 
стратешко планирање 
 

Зајакнување на  одделението  за стратешко 
планирање 
Обука за стратешко планирање и подготовка на 
програма за работа и буџет на министерството  

Зајакнување на одделението за стратешко 
планирање 
Обука за стратешко планирање и подготовка на 
програма за работа и буџет на министерството 
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Извршување на Буџетот и управување со средства 
Зајакнување на  одделението за буџет 
 

Зајакнување на  одделението за буџет 
Обука за подготовка и извршување на буџет на 
министерството 

Зајакнување на  одделението за буџет 
Обука за подготовка и извршување на буџет на 
министерството 

 
Управување со човечки ресурси 

Зајакнување и дополнителна обука на 
одделението за човечки ресурси 

Зајакнување и дополнителна обука на одделението 
за човечки ресурси 

/ 

Управување со информациски технологии 
Зајакнување и дополнителна обука на 
одделението за информациска технологија 

Дизајнирање и управување со базата на податоци за 
медиумите и области на животната средина и 
корелација со геоориентирани податоци 
Зајакнување и дополнителна обука на одделението 
за информациска технологија 

Дизајнирање и управување со базата на податоци за 
медиумите и области на животната средина и 
корелација со геоориентирани податоци 
Зајакнување и дополнителна обука на одделението 
за информациска технологија 

Внатрешна ревизија 
Зајакнување на одделението за внатрешна 
ревизија 

Зајакнување на одделението за внатрешна ревизија 
Обука на внатрешните ревизири 

/ 

 
 


