Стратешки план 2006-2008
за:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1. Опис на органот на државната управа
1.1

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 РМ

1.2
Резиме на задачите ,
обврските и активностите

подготовка и спроведување 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;

1.3.
Резиме на специфичноста
во однос на другите органи на
државната управа

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

2. Цели и приоритети на органот на државната управа

Општа цел: Обезбедување водечка улога во создавањето услови за заштита и унапредување на животна средина
како и остварување на правата и должностите на граѓаните за здрава животна средина
Цел/приоритет
2.1 Заштита и унапредување на
животната средина преку
имплементација на стратегии,
програми и планови

2006 Планирани резултати
Имплементација на акционите
планови од стратешките
документи
Реализација на програмата за
инвестиции во животната
средина, согласно Законот за
животна средина

2007 Планирани резултати
Имплементација на акционите
планови од стратешките
документи
Подигнато ниво на усогласување
со стандардите за животна
средина на индустискиот сектор
Спроведување на процедурите за
ЕИА и ИППЦ
Реализација на програмата за
инвестиции во животната
средина, согласно Законот за
животна средина
Подготовка на техничка
документација за реализација на
инфраструктурни проекти

2.2 Интегрирање на политиката
за животна средина во
останатите секторски политики

Инкорпорирање на аспекти на
животната средина во
секторските стратегии
Усвоен втор Национален
еколошки акционен план

Изработен нацрт на
Националната Стратегија за
одржлив развој на РМ
Имплементација на препораките
(мерки и активности) од вториот
НЕАП

2008 Планирани резултати
Имплементација на акционите
планови од стратешките
документи
Воспоставен институционален
систем за интегрирано
управување со животната
средина
Спроведување на процедурите за
ЕИА и ИППЦ
Реализација на програмата за
инвестиции во животната
средина, согласно Законот за
животна средина
Подготовка на техничка
документација за пеализација на
инфраструктурни проекти
Реализација на инфраструктирни
проекти (третман на отпадни
води, управување со отпад и
индустриски жаришта)
Имплементација на препораките
(мерки и активности) од вториот
НЕАП
Усвоена Стратегијата за одржлив
развој на РМ

2.3 Планирање и одржливо
користење на просторот и
природните богатства

2.4 Постигнување на
стандардите на ЕУ за квалитет на
животна средина, природата и
одржлив развој преку
спроведување на
законодавството
2.5
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

Ревалоризација на заштитените
подрачја;
Постапки за преплогласување на
заштитените подрачја
Зголемен степен на заштита на
национални паркови и зголемен
процент на категорија на
заштита-национален парк
Разработка и спроведување на
Просторниот план на Р.
Македонија
Унапреден квалитет на
природните ресурси
Изготвени законски и
подзаконски акти според НПАА

Ревалоризација на заштитените
подрачја;
Постапки за преплогласување на
заштитените подрачја
Зголемен степен на заштита на
национални паркови и зголемен
процент на категорија на
заштита-национален парк
Разработка и спроведување на
Просторниот план на Р.
Македонија
Унапреден квалитет на
природните ресурси
Изготвени законски и
подзаконски акти според НПАА
Спроведување на законската
регулатива

Ревалоризација на заштитените
подрачја;
Постапки за преплогласување на
заштитените подрачја
Зголемен степен на заштита на
национални паркови и зголемен
процент на категорија на
заштита-национален парк
Разработка и спроведување на
Просторниот план на Р.
Македонија
Унапреден квалитет на
природните ресурси
Изготвени законски и
подзаконски акти според НПАА
Спроведување на законската
регулатива

Унапреден систем на мониторинг
и систем за обработка на
податоци
Зголемена свест на населението
Унапреден просторен
информативен систем

Унапреден систем на мониторинг
и систем за обработка на
податоци
Зголемена свест на населението и
активно учество во донесување
на одлуки
Унапреден просторен
информативен систем

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

2.6 Подигнење на јавната свест
и едуцирање на јавноста за
правата и обврските во насока на
заштита на животната средина,
природата и просторот
2.7 Развивање на
институционалните и
административните капацитети
во функција на заштита на
животната средина, природата и
планирање на просторот

2.8 Унапредување на
меѓународната соработка

Зголемена јавна свест и едукација
во однос на реализираните
активности и кампањи

Зголемена јавна свест и едукација
во однос на реализираните
активности и кампањи

Зголемена јавна свест и едукација
во однос на реализираните
активности и кампањи

Зајакнати капацитети на
министерството за заштита и
унапредување на животната
средина за подготовка на план за
користење на предпристапни
фондови на ЕУ

Зајакнати капацитети на
министерствотот за заштита и
унапредување на животната
средина за подготовка на план за
користење на предпристапни
фондови на ЕУ

Зајакнати капацитети на
министерствотот за заштита и
унапредување на животната
средина за подготвување на
проектни апликации

Зајакнати капацитети на ЕЛС за
управување со животната
средина

Зајакнати капацитети на ЕЛС за
управување со животната
средина

Спроведување на билатерални
договори и потпишување на нови
Исполнување на обврски од
мултилатерални договори
Исполнување на обврските кон
ССА (дел за животна средина),
АП-ЕП и ЕУ прашалникот
Имплементација на проекти

Спроведување на билатерални
договори и потпишување на нови
Исполнување на обврски од
мултилатерални договори
Исполнување на обврските кон
ССА (дел за животна средина),
АП-ЕП и ЕУ прашалникот
Имплементација на проекти

Зајакнати капацитети на ЕЛС за
управување со животната
средина
Воспоставена Управа за животна
средина
Спроведување на билатерални
договори и потпишување на нови
Исполнување на обврски од
мултиларни договори
Исполнување на обврските кон
ССА (дел за животна средина),
АП-ЕП и ЕУ прашалникот
Имплементација на проекти

3. Програми за постигнување на целите и приоритетите
3.1 Вертикални програми
Програма
Потпрограми и проекти кои се содржат во Програмата
3.1.1 Програма за усвојување на
3.1.1.1 Усвојување на правото на ЕУ
правото на ЕУ и усогласување со
3.1.1.2 Еко-етикетирање
стандардите на ЕУ

Соодветна цел/приоритет
2.2, 2.4, 2.7

3.1.2 Животна средина и
природа

3.1.2.1 Природа
3.1.2.2 Одржлив развој
3.1.2.3 Пристап до информации, подигање на јавна свест и
едукација
3.1.2.4 Лиценцирање
3.1.2.5 Инспекција

2.1, 2.3, 2.4

3.1.3 Просторно планирање и
ПИС

3.1.3.1- Разработка на ПП на РМ
3.1.3.2 Спроведување на ПП на РМ И меѓународни договори од
областа на ПП
3.1.3.3 ПИС (Географски информативен систем Картографија и
далечинска детекција)
3.1.4.1. Програма за инвестирање во животната средина
согласно ЗЖС

2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Потпрограми и проекти кои се содржат во Програмата
3.2.1.1 Подпрограма Дојранско Езеро
3.2.1.2 Пречистителни станици, колекторски системи,
регулација на речни корита, санација на ерозивни подрачја
3.2.2.1 Воздух
3.2.2.2 Води
3.2.2.3 Информативен систем за животна средина
3.2.2.4 Лабораторија
3.2.3.1 Билатерална и соработка со ЕУ
3.2.3.2 Мултилатерала

Соодветна цел/приоритет
2.1, 2.3, 2.8

3.1.4 Програма за инвестирање
во животната средина-631
3.2 Хоризонтални програми
Програма
3.2.1. Води
3.2.2 Мониторинг и Управување
со податоци
3.2.3. Меѓународна соработка

4. Постигнати резултати
Програма
3.1.1 Програма за усвојување на
правото на ЕУ и усогласување со
стандардите на ЕУ

Резиме на постигнати резултати во 2004 г.
1. Донесен Закон за заштита на природата
(“Службен Весник на РМ” бр.67/04)
2. Донесен Закон за квалитетот на амбиентниот
воздух (“Службен Весник на РМ” бр.67/04)

2.1, 2.4

2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8

2.4, 2.8

Резиме на очекувани/постигнати резултати
во 2005 г.
1. Донесен Закон за животна средина („Службен
Весник на РМ” 53/05);
2. Донесени подзаконски акти:
- Уредба за определување на проектите и за

3. Донесен Закон за управување со отпадот
(“Службен Весник на РМ” бр.68/04,71/04)
4. Правилник за безбедност на вода за пиење
(“Службен Весник на РМ” бр.57/04)
5. Изготвен Работен План за еко-етикетирање на
производи и услуги

3.1.2 Животна средина и природа

- Изработена Стратегија со Акционен план за
заштита на биолошка разновидност на РМ,
- Изработени елаборати за: валоризација на
природни вредности на островот Голем Град и
Демир Капија,
- Имплементација на Конвенција за меѓународна
трговија со загрозени видови животни (СITES)
- Отпочнат е Проект - Индикативна карта за Паневропска еколошка мрежа - Емералд мрежа во РМ
- Учество во изготвување на Предлог Стратегијата
на IUCN за СЕЕ.
- Учество во активности за Европски зелен појас
- Реализација на проект за изработка на втор
Национален еколошки акционен план
- Изработени ЛЕАП-и за осум општини во РМ
- Имплементирани активности согласно годишните

критериумите врз основа на кои се определува
потребата за спроведување постапка за оцена на
влијанието врз животната
- Правилни за дополнителните критериуми,
начинот , постапката и надоместокот на трошоците
на вклучување и исклучување од Листата на
експерти за оцена на влијанијата врз животната
средина
- Одлука за определување на производите за кои
се плаќа надоместок при промет, увоз/извоз
- Уредба за гранични вредност на квалитетот на
амбиентниот воздух и прагови на алармирање,
рокови за постигнување на гранични вредности,
маргини на толеранција, целна вредност и
долгорочни цели
- Изготвен Правилник за содржината на плановите
за управување со заштитени подрачја и содржина
на годишните програми за заштита на природа
- 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 имплементација на Бонска конвенција во РМ (2002-2005),

програми на проектните канцеларии за : заштита
на озонска обвивка, климатски промени, ПОПс,
НЦСА и други)
- Реализација на активности во рамките на
проектот за одржливо управување на Преспа Парк
- Реализација на тековни активности во рамките на
Програмата за јавни инвестиции (инфраструктурни
проекти финансирани од буџетот на
министерството и донатори)
- Изработка на национален план за управување со
отпад
- Кампања за заштита на природата- Национален
Парк Маврово
- Кампања за управување со отпадот
- Формирани: Алијанса “Зеленото злато” и
Алијанса “Тројно Р” (редуцирај, реупотреби и
рециклирај)
- Одбележување на 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
- “ЕКО-НОВА 2004” - Саем за иновации во областа
животна средина - Проект-Зелен Пакет - едукативен мултимедијален пакет за основните училишта – Изработенa “Стратегијата за имплементација на
Архуската конвенција”
- Извршени увиди согласно програмата за работа
на ДИЖС

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 СITES (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 2005 година претставуваа
тековни активности, поврзани со управна постапка
за издавање СITES 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
- Реализација на проект за изработка на втор
Национален еколошки акционен план – нацрт
верзија
- Изработени ЛЕАП-и за 6 општини во РМ
(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, ПОПс)
- Имплементирани активности во рамките на
проектот за 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
CCMS-NATO и рестартитање на проектот за ЕИА на
воениот тренинг полигон Криволак
- Изработен Национален план за управување со
отпад
- Кампања за намалување на отпад - Замена на
пластични кеси со платнени торби
- Изготвен проект за спроведување на Кампања за
заштита на природата - НП Пелистер
- Одбележaни деновите по еколошкиот календар:
21-28 Март - Денови на пролетта- Денови на
екологијата, 22 Април “Ден на планетата Земја, 5ти јуни Светски ден за заштита на животната
средина, 22 Септември - Ден без автомобили,
- Пошумување на одредени локации на РМ
- Изготвен
проект за идентификација и
означување/уредување
на
едукативно-показна
патека во НП Пелистер
- Усвоена Стратегија за подигање на јавната свест
за значењето и заштитата на животната средина
- Проект-Зелен Пакет – во процес е одобрување на
донацијата
- Усвоена “Стратегијата за имплементација на
Архуската конвенција со акционен план” и изготвен
Национален извештај за имплементација на
Архуската Конвенција
- 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 работен плам за подобрување на

практичното учество на јавноста во донесување на
одлуки
- Извршени увиди согласно програмата за работа на
ДИЖС
- Подготвителни активности за институционално
зајакнување на МЖСПП за спроведување на ЕИА и
ИППЦ процедури
- Реализирани се подготвителните активности за
изработка на Национална стратегија за одржлив
развој
3.1.3 Просторно планирање и ПИС

- Изработен ПП на РМ
- Донесен Закон за спроведување на ПП на РМ,
- подготвителни активности за изработка на ПП
за Охридско-Преспанскиот регион
- Реализирана е Првата фаза за изработка на
Просторен план за регионот на сливното подрачје
на река Треска.
- Остварено полноправно членство во INTEREG
III B CADSES програмата
- Формиран Национален Комитет за
спроведување на целите и приоритетите на
INTEREG III B CADSES програмата
- Усвоен е поектниот документ, Програма за
планиарње и управување со урбаниот и
просторниот развој”
- Изработен е документ ,,Насока за урбана
политика на РМ “
- Координирање со проектите за санација и
рехабилитација на просторот од хазарди /Рамина,
Саса, Луда Мара и сл.
- Изготвен е прелог проект за донесување на
Закон за национални стандарди за производство,
обликување, верификација, заштита и

- Усвоен Нов Закон за Просторно Урбанистичко
планирање
- Изработен Нацрт план за Просторен план на
регионот на сливот на река Треска
- Изработени програмски задачи за: Просторен
план на сливот на Река Црна, Охридско-Преспански
регион и Скопскиот регион;
- Годишен извештај за спроведување на
Просторен план (ПП) на РМ усвоен на Собрание на
РМ
- Програма за спроведување на ПП на РМ
/подготвителни активности/;
- Подзаконски акти произлезени од Законот за
спроведување на ПП на РМ и Законот за ПУП
- 4-ти повик за проектни предлози во INTEREG III
B CADSES програмата /координација/
- Усвојување на документот “Насока за урбана
политика на РМ “ од страна ан Владата на РМ
Обработени се 4 подрачја во РМ и Оформена е
фото-документација (Вардарски слив)
- Внесени се значајните пределски типови на
карта
- Интеграција на просторните податоци во

3.1.4
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дистрибуција на просторни податци
- Изработени се најразличити тематски мапи
- Произведени, обработени, дизајнранирани и
дистрибуирани просторни податоци во аналогна и
дигитална форма.

Министерството и формирање на единствен ГИС на
податоци за животна средина
- Произведени , обработени, дизајнранирани и
дистрибуирани просторни податоци во аналогна и
дигитална форма.
- Сателитски снимен локалитетот Маркови Кули
- Изработени се најразличити тематски мапи

/

Подготовка на Програма за инвестирање за
подршка на инвестиции за заштита на животната
средина
Резиме на очекувани/постигнати резултати
во 2005 г.
- Изградба на колекторски системи и
пречистителни станици
- Изградба на водоснабдителни системи
- Одржување на хидросистемот Дојранско Езеро
- Уредување на речни корита
- Санација и стабилизација на порои

Програма

Резиме на постигнати резултати во 2004 г.

3.2.1 Води

- Изградба на колекторски системи и
пречистителни станици
- Изградба на фабрика за вода
- Изградба на водоснабдителни системи
- Одржување нa хидросистемот Дојранско Езеро
- Уредување на речни корита
- Санација и стабилизација на порои
- Државниот мониторинг систем за квалитет на
воздух е проширен со по две мониторинг станици
во Велес и Битола, една во Тетово и една во
руралното мониторинг место Лазарополе и
опремена е Калибрациона лабораторија
- Изготвен нацрт на Оперативна програма за
мерење и следење на нивоата на бучава од
моторни возила и авиони во Република
Македонија
- Верификувани и валидирани подаотци од:
автоматскоит мониторинг систем за воздух и од
институциите кои вршат мониторинг, како ZZZ

3.2.2 Мониторинг и Управување со
податоци

- пуштени се во работа мониторинг станицата за
следење на загадувањето од сообраќајот во Скопје
и мобилната мониторинг станица за квалитет на
воздух во Кавадарци.
-инсталирани се 6 LVS (low volume sampler - ниско
волуменски семплери) и 4 HVS (high volume sampler
- високо волуменски семплери) во с.Лазарополе,
Јегуновце, Кавадарци, Кичево, Велес, Битола,
Кочани, Куманово и 2 во Скопје.
- прибирање и обработка, верификација и
валидизирање на податоците добиени од
автоматскоит мониторинг систем за воздух, вода,

Скопје, Велес УХМР за воздух, вода, бучава,
отпад, почва и природа и биодиверзитет
- Изготвен е извештај од ообработени податоци за
претходната година и популарни брошури
- Подготовка на месечни извештаи од
автоматскоит мониторинг систем за воздух
- Подготвен е Катастарот за загадувачи и
загадувачки супстанции во воздухот за град
Скопје.
- Изработена е нацрт верзија за Катастрите за
цврст и опасен отпад и отпадни води за околу 600
субјекти
- Имплементирани се основните функционалности
на порталот за пристап до податоците
- Воведување нови функции на информацискиот
систем за животна средина
- Набавени се потребните инструменти и
хемикалии за вршење на мерењата во животната
средина според Глобе протоколите
-Континуирана реализација на активности во
рамките на проектот за мониторинг систем на
реките во РМ

3.2.3. Меѓународна соработка

- исполнети обврски кон билатералните и
меѓународните договори (пр. Поднесен Извештај
кон Конвенцијата за биодиверзитет, кон
Конвенцијата за климатски промени, кон
Комисијата за одржлив развој на ОН и др),
потпишан билатерален договор со Чешка,
реализирани билатерални средби, формирање и

бучава, отпад, почва и природа и биодиверзитет
- обработка на податоците добиени од
институциите кои вршат мониторинг, како ZZZ
Скопје, Велес УХМР
-обработка податоците добиени од компании кои
вршат мониторинг на емисиите во воздухот
-Се подготвува Катастарот за загадувачи и
загадувачки супстанции во воздухот во РМ.
-Се ревидираше драфт верзијата и се подготви
финална верзија на за Катастрите за цврст и
опасен отпад и отпадни води за околу 600 субјекти
- 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)
- Континуирана реализација на активности во
рамките на проектот за мониторинг систем на
реките во РМ
- Исполнети обврски кон билатералните и
меѓународните договори (пр. кон Комисијата за
одржлив развој на ОН и др), потпишан
билатерален договор со Италија, инициран
билатерален договор со Унгарија и започнато
усогласување на текстот, реализирани
билатерални средби, формирање и активна работа

активна работа на поединечните билатерални
и/или стручни тела (мешовитата меѓувладина
баварско-македонска комисија, трилатералниот
координативен комитет за Преспа Парк, посебно
стручно тело во рамки на националната УНЕСКО
комисија, и др).
- Унапредена соработката со ЕУ, преку ЕАР во
рамките на одделните (национални и регионални)
КАРДС програми.
- Успешна реализација на започнатите и
иницирање на нови билатерални и
мултилатерални проект
- Ратификуван Протоколот од Кјото

5. Постапки за вршење консултации
Програма
Други органи на државната
управа кои биле консултирани
3.1.1 Програма за усвојување на
Секретаријат за европски прашања;
правото на ЕУ и усогласување со
Секретаријат за законодавство;
стандардите на ЕУ Министерство за здравство;
Министерство за економија;
Министерство за транспорт и врски;
Министерство за земјоделство
шумарство и водостопанство;
Министерство за локална
самоуправа;
Министерство за правда;
Министерство за образование и
наука;
Министерсто за култура;
Министерство за одбрана;

на поединечните билатерални и/или стручни тела
(мешовитата меѓувладина баварско-македонска
комисија, трилатералниот координативен комитет
за Преспа Парк, посебното стручно тело во рамки
на националната УНЕСКО комисија, и др).
- Унапредена соработката со ЕУ, преку ЕАР во
рамките на одделните (национални и регионални)
КАРДС програми.
- Успешна реализација на започнатите и
иницирање на нови билатерални и мултилатерални
проекти (пр. Потпишан Специфичен договор за
изработка на Национална стартегија за одржлив
развој на РМ, со Шведска и др).
- Ратификуван Картагенски протокол за
биосигурност.

Други државни органи кои
биле консултирани
Регулаторна Комисија за
енергетика
Републички завод за
здравствена заштита
Управа за национални паркови
Управа за хидрометеоролошки
работи
Управа за цивилна и воздушна
пловидба
Комисија за спречување на
корупција

Други органи кои биле
консултирани
ЗЕЛС
Стопанска Комора на РМ
Технолошки Факултет
Електро- технички факултет
Машински факултет
Градежен институт на
Македонија
Земјоделски Факултет
Шумарски Факултет
Правен Факултет
Институт за стандардизација
Институт за акредитација
ЈП за просторно и урбанистичко
планирање

Град Скопје
Национални паркови
Организација на потрошувачи
на Република Македонија
Технолошки факултет

Министерство за внатрешни
работи;
Министерство за финансии;
Државен завод за статистика;
Управа за јавни приходи;
Царинска управа на Република
Македонија;
3.1.2 Животна средина и природа

Секретаријат за Европска
Интеграција;
Секретаријат за законодавство;
Министерство за Здравство;
Министерство за Економија;
Министерство за Транспорт
врски;
Министерство за Земјоделство
шумарство и водостопанство;
Министерство за Локална
Самоуправа;
Министерство за Правда;
Министерство за Образование
и наука;
Министерство за Одбрана;
Министерство за Внатрешни
Работи;
Министерство за Финансии;
Државен Завод за
Статистика;
Управа за јавни приходи;
Царинска Управа;

ЈП Македонски шуми, ЈП за
просторни и урбанистички
планови, ЈУ Национален парк,
Управа за заштита на
културно наследство,
Национални установиконзерваторски центри за
заштита на културно
наследство, Управа за заштита
на културно наследство
Дирекција Национални
паркови и ловни резервати на
РМ,
Управа на СПР ЕЗЕРАНИ,
Управа на НП Галичица,
Управа на НП Маврово,
Управа на НП Пелистер,
Управа на СП Кањон МАТКА,

Стопанска Комора на РМ
Технолошки Факултет
Машински факлутет
Факултет за земјоделски науки
и храна
ЈП за просторно и урбанистичко
планирање
Град Скопје
МАНУ, ПМФ, Шумарски
факултет, Факултет за
земјоделски науки и храна,
Рударско-геолошки факултет,
Факултет за туризам,
Природонаучен музеј на
Македонија
Невладин сектор

Универзитет Кирил и Методиј Архитектонски
факултет,Шумарски
факултет,факултет за
земјоделки науки и храна,
ПМФ- Институт за географија,
Економски факултет, Институт
за енергетика, Институт за
просторно планирање,
урбанизам, сообракај и
екологија на РМ,
РИКОМ-Скопје, ИЗИС-Скопје,
Геоинститут - Скопје, Геодетски
факултет
Стопанска комора на РМ

3.1.3Просторно планирање и ПИС

Министерство за финансии,
Министерство за економија,
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Министерство за образование и
наука, Министерство за труд и
социјална политика, Министерство
за локална самоуправа,
Министерство за култура,
Министерство за транспорт и
врски,

3.1.4 Програма за инвестирање во
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Министерство за економија
Министерство за финансии
Министрство за земјоделство,
шумарство и водостопанстсво

Стопанска комора на РМ
Управа за водостопанство

Програма

Други органи на државната
управа кои биле консултирани

Други државни органи кои
биле консултирани

Други органи кои биле
консултирани

3.2.1 Вода
3.2.2 Мониторинг и Управување со
податоци

МЗШВ
Органи на државна управа кои
работат во областа на животната
средина

УХМР, ХБЗ, РЗЗЗ
РЗЗЗ, УХМР, Подрачни ЗЗЗ
Министерство за здравство,
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Државен Завод за статистика,
Министерство за образование
и наука

Научно-образовни институции
Компании кои испраќаат
податоци за емисии во воздухот
Градежен институт-Македонија,
ДОО- Технолаб
Институти, компании,
невладини организации ,
амбасади во РМ, универзитети
во РМ, меѓународни
организации во РМ

3.2.3. Меѓународна соработка

6. Влијанија врз регулативата
Програма
3.1.1 Програма за усвојување на
правото на ЕУ и усогласување со
стандардите на ЕУ

3.1.2 Животна средина и природа

- Владата на Република
Македонија (пр. Генерален
секретаријат, секретаријатите за
европска интеграција и за
законодавство)
- Министерството за надворешни
работи
- Комитетот на министри за
координација на странска помош
Ресорните министерства (пр. МЕ,
МЗШВ, МТВ, МЛС, МЗ и др)

Закони
1.
2.

Предлог за донесување на
Закон за води
Предлог за донесување на
Закон за бучава

Сите законски акти кои се
однесуваат на оваа програма се
предвидени во Програмата 3.1.1

УХМР, РЗЗЗ и др.

Подзаконски акти
1.
Донесување на
подзаконски акти кои
произлегуваат од Законот за
животна средина, Законот за
заштита на природата, Закон за
управување со отпад, Законот за
квалитет на амбиентниот воздух,
Законот за води и Законот за
бучава
2.
Донесување на
подзаконски акти со кои ќе се
пропишат критериуми за екоетикетирање на различни
производи и услуги
- Сите подзаконски акти кои се
однесуваат на оваа програма се
предвидени во Програмата 3.1.1

Научно и/или образовни
институции и институти, ЕЛС и
др.

Внатрешни акти и
правилници
1.
Донесување на
Функционална анализа и
2.
Подготовка на Правилник
за систематизација;
3.
Деловник за работа на
комисијата за еко-етикетирање.

- Сите внатрешни акти и
правилници акти кои се
однесуваат на оваа програма се
предвидени во Програмата

3.1.3 Просторно планирање и ПИС

1. Измена и дополна на Закон
за спроведување на ПП на РМ,
(усогласување со новиот Закон
за просторно и урбанистичко
планирање)
2. Измена и дополна на
Законот за органите на
државната управа

3.1.4 Програма за инвестирање во
животната средина- 631

Усвојување на програма за
инвестирање во животна
средина за 2006 година

Усвојување на програма за
инвестирање во животна средина
за 2007 година

Програма

Закони

Подзаконски акти

3.2.1 Вода

Сите законски акти кои се
однесуваат на оваа програма се
предвидени во Програмата 3.1.1

- Сите подзаконски акти кои се
однесуваат на оваа програма се
предвидени во Програмата 3.1.1

3.2.2 Мониторинг и управување со
податоци

Сите законски акти кои се
однесуваат на оваа програма се
предвидени во Програмата 3.1.1

- Сите подзаконски акти кои се
однесуваат на оваа програма се
предвидени во Програмата 3.1.1

3. Нова систематизација на
МЖСПП
4. Упатство за постапката,
содржината и формата за
издавање на услови за
планирање на просторот,
(согласно член 4 од Законот за
спроведување на просторниот
план на РМ)
5. Упатство за начинот,
постапката и роковите за
информирање за прашањата
поврзани со спроведувањето на
Просторниот план, (согласно
член 6 од Законот за
спроведување на просторниот
план на РМ)
Усвојување на програма за
инвестирање во животна
средина за 2008 година
Внатрешни акти и
правилници
- Сите внатрешни акти и
правилници акти кои се
однесуваат на оваа програма се
предвидени во Програмата
- Сите внатрешни акти и
правилници акти кои се
однесуваат на оваа програма се
предвидени во Програмата 3.1.1

3.2.3. Меѓународна соработка

По потреба ќе биде предложено
донесување закони за
ратификација на меѓународни
договори

нема

нема

7. Влијанија врз човечките ресурси (Забелешка: Во Анекс 1 и 2 се даваат детални податоци за секоја потпрограма/проект)
Програма
Резиме на недостатоците кои треба да се
Резиме на вишокот
Резиме на потребната
пополнат – со пресметки за потребните
од вработени кои
приоритетна обука
финансиски средства
треба да се
прераспределат
Нема вишок на
1. Реорганизација на Секторот за регулатива и
3.1.1 Програма за
Потребни се обуки за:
вработени кои треба
стандардизација во следните одделенија:
усвојување на правото
- Обука за спроведување на
да се прераспределат
- Одделение за нормативни работи и
на ЕУ и усогласување со
постапката за преговарање и
апроксимација
стандардите на ЕУ
издавање на ИСКЗ Дозволи за
- Одделение за стандарди
усогласување со Оперативни планови;
- Одделение за управни работи
- Обука за спроведување на
Постојните вработени во секторот за регулатива и
постапката за оцена на влијанието врз
стандардизација, и тоа: 1 Раководител на сектор,
животната средина од одредени
1 помошник раководител на сектор, остануваат во
програми и проекти;
новиот Секторот за регулатива и
- Обука за подготовка на извештаи
стандардизација.
од областа на животната средина
Постојните вработени во секторот за регулатива и
согласно обврските од меѓународно
стандардизација, и тоа:1 раководител на
ратификуваните договори
одделение за меѓународна регулатива и
- Обука и ангажирање на експерти
апроксимација, останува во новото Одделение за
за подготовка на подзаконските акти
нормативни работи и апроксимација. Во ова
кои произлегуваат од СЕВЕСО
одделение се планираат:
Директивата и Директивата за
- 8 нови советници задолжени за регулатива и
одговорност од штета
апроксимација попооделни области (1
- Обука на единиците на локална
хоризонтално законодавство; 1 води; 1 отпад;
самоуправа за донесување
1природа и почва; 1 воздух, бучава, климатски
подзаконски акти од областа на
промени и озон; 1 хемикалии и ГМО; 1 просторно,
животната средина во локална

бучва и јонизирачко зрачење; 1 мултилатерални и
билатерални договори )
- 2 Референти
Постојните вработени во Одделение за
национална регулатива и стандардизација и тоа:
1 раководител на одделение, и 2 советници за
подготовка на подзаконски акти се
прераспоредуваат во новото одделение за
стандарди од кои 1 како советник за
екоменаџмент, и 1 како советник за
хармонизирани стандарди.
Во Одделението за стандарди потребни се
следните нови вработувања и тоа:
- 4 нови советници ( од кои 1 за општи работи; 1
за хармонизирани стандарди; 1 етикетирање на
производи; 1 етикетирање на услуги;
-2 референти
- 7 вработени треба да се прераспределат од
Секторот за регулатива и стандардизација во
новиот Сектор за општи работи и тоа:
- 1 од раководител на одделение за општи
работи се прераспределува во новото Одделение
за буџет, јавни набавки и општи работи,
- 6 (1- протокол, 1- организациони работи, 2 тех.
Секретаркич 2 преведувачи) од Одделение за
општи работи се прераспределуваат во новото
Одделение за протокол и организациони работи

надлежност
- Обука за подготвување на
подзаконски акти и нивна
имплементација (Директива за
пакување, Диретивата за отпад од
електрични и елктронски опрема ,
Директива за отпад од искористени
возила, Директива за електрични и
електронски опрема и Регулатива за
надзор на пратките на отпад во, од и
низ ЕУ, )
- Обука за изготвување подзаконски
аки од Законот за води
- Обука за изготвување на Закон за
заштита од бучава во животната
средина и на подзаконските акти
- Обука за меѓународните стандарди за
еко-етикетирање, ИСО 14012, 14024,
14020 и др.

Заради формирање на новото одделение за
управни работи, се предвидуваат следните нови
вработувања, и тоа:
- 1 раководител на одделение
- 6 советници (од кои 1 институционални
реформи;1 правни акти на ЕЛС;1 поединечни акти
на ЕЛС; 1 за анализа на имплементацијата на
законите)
- 1 референт
3.1.2 Животна средина

1. Потребна е целосна реорганизација на
Службата за животна средина по прашањето на
заштита на природата. Согласно новиот Закон за
животна средина треба да се формира Управа за
животна средина со посебен Сектор за заштита на
природата со три Одделенија за кои треба да се
предвидат неопходни финансиски средства.
Согласно Функционалната анализа има потреба од
уште 10 нови стручни кадри (советници) за
одделни области на заштита на природата.
Планирано е формирање и на ново одделение за
интегрирано спречување и контрола на
загадувањето, како и зајакнување на одделенијата
за ЕИА и управување со отпад.
2. Јакнење на Државниот Инспекторат за животна
средина . Во моментов Инспекторатот има
недостаток од инспектори и други
административни лица (3 државни испектори за
животна средина, 3 инспектори од областа на
заштита на природата, 5 административни лица, 1
стручно лице за управување со ризици и кризи).
Потребна е целосна реорганизација согласно
Законот за животната средина (Сектор за

Нема
вишок
на
вработени кои треба
да се прераспределат

1. Потребна е дополнителна обука во
Службата за животна средина за
спроведување на ЕИА постапката и за
издавање на А-ИСКЗ дозволи.
2. Потребна е обука на Државен
инспекторат за животна средина за
спроведување инспекциски надзор во
природата (за биодиверзитет, за
пределски диверзитет,за ГМО, за
воспоставување и управување со
еколошки мрежи), како и бука за
спроведување на постапката за
преговарање и издавање на ИСКЗ
Дозволи за усогласување со
Оперативни планови. Исто така
потребна е обука за спроведување на
инспекциски надзор од областа на
животната средина согласно новиот
закон.
3. Сектор за одржлив развој Потребна е дополнителна обука за

инспекциски работи, Сектор за општи кадровски
работи и Сектор за управување со ризици и кризи).
Предвино е и формирање на извршна служба (3
извршители)
3. Формирање на сектор за комуникација со
јавноста. Целта на секторот е да го олесни
изготвувањето и реализацијата на политики за
животна средина и просторно планирање преку:
ангажирање на заинтересираната јавност низ
обезбедување на информации, развивање на
партнерства со НВО, Владини институции и ЕЛС и
др. заинтересирани страни, спроведување на
кампањи за подигање на јавната свест и
објавување на информации за активностите на
министерството во различни медиуми. Секторот
исто така ќе биде одговорен за интеграција на
еколошките содржини во сите нивоа на
образование. Секторот ќе се состои од две
одделенија и тоа : Одделение за односи со
јавноста и Одделение за подигање на јавната
свест.
Секторот ќе го раководат Раководител и помошник
раководител на сектор кој во моментот се на
функција помошник раководител на сектор и
раководител на одделение во Канцеларијата за
комуникација со јавноста ( ККЈ).
Со оддлението за односи со јавноста ќе раководи
Раководител на одделение.
Во одделението е предвидено:
- советник за односи со јавноста - новинар (нов), - самостоен референт аналитичар -документарист
(постојан)
- самостоен референт - информатички техничар

спроведување на протоколот за СЕА
(стратешка оцена врз животната
средина) произлезена од Законот за
животна средина, како и обука за
спроведување на политики, стратегии
и програми во областа на животната
средина. Евидентиран е недостаток на
обучен кадар за изработка и следење
на инфраструктурни проекти од
областа на животната средина.(дел од
потребните обуки се предвидени во
програма 3.1.1)

(работи со договор на дело)
Со оддлението за подигнување на јавната свест
ќе раководи Раководител на одделение кој
моментално е советник со интерно решение во ККЈ
(нов)
Во оддлението е предвидено:
- Советник за соработка со Владини институции и
ЕЛС ( нов)
- Самостоен референт за едукација и соработка со
НВО (постојан)
- Помлад референт за управување со
кампањи (постојан)

3.1.3 Просторно
планирање и ПИС

3.1.4 Програма за
инвестирање во
животната средина - 631

4.
Предвидена е реорганизација на Секторот
за одржлив развој во Сектор за политики за
животна средина и одржлив развој со три
одделенија: Одделение за подготовка и
имплементација на проекти, одделение за
стратечко планирање и одделение за меѓуресорска
соработка. За функционирање на трите одделенија
потребно е вработување на 8 нови извршители
(советници). Не е планирана прераспределба на
вработените во секторот.
1. Согласно новиот Законот за ПУП, Законот за
спроведување на ПП на РМ и Законот за животна
средина неопходно е зајакнување на Секторот
за просторно планирање со 15 нови работни места
односно оформување на Служба за просторен
развој
1.Формирање на одделение за стратешко
планирање и одделение за подготовка на проекти
во Секторот за одржлив развој (види 3.1.2)

Нема вишок на
вработени кои треба
да се прераспределат

Нема вишок на
вработени кои треба
да се прераспределат

1. Обука за спроведување на
протоколот за СЕА (стратешка оцена
врз животната средина) произлезена
од Законот за животна средина.
Обука за спроведување на политики,
стратегии и програми во областа на
просторното планирање на ЕУ
1. Обука за економски анализи и
подготовка на проекти

Програма

Резиме на недостатоците кои треба да се
пополнат – со пресметки за потребните
финансиски средства

3.2.1 Вода

Формирање на стручно тело надлежно за
управување со води
Формирање на тела за управување со речни
сливови
Преземање на вработените од други органи на
државната управа
Нови вработувања
Мониторинг на воздух
- 1 лице - 2006 година
- 1 лице - 2007 година
- 1 лице - 2008 година
Бучава
- 1 лице - 2006 година
Прибирање и обработка на податоци за воздух,
вода, бучава, отпад, почва и природа и
биодиверзитет
- 1 лице - 2006 година
- 3 лица - 2007 година
- 1 лице - 2008 година
Катастри и Регистри
- 1 лице - 2006 година
- 1 лице - 2007 година
- 1 лице - 2008 година за искористување и
управување со податоците од Катастрите и
регистрите

3.2.2 Мониторинг и
управување со податоци

Воведување нови функции на информациcкиот
систем за животна средина
1 лице - 2007 за одржување и администрирање
како и поддршка на корисниците на

Резиме на вишокот
од вработени кои
треба да се
прераспределат
Нема вишок на
вработени кои треба
да се прераспределат

Резиме на потребната
приоритетна обука

Нема вишок на
вработени кои треба
да се прераспределат

Мониторинг на воздух
- Обука за одржување и
сервисирање на мониторинг станиците
од Државниот автоматски мониторинг
систем за квалитет на воздух
- Обука за калибрирање на
референтните анализатори (еталони)
со статачки инјекционен систем
- Обука за методите за подготовка и
анализа на филтри со лебдечки
честички од LV и HV семплери
- Обука за работа со опремата за
анализа на полициклични ароматични
супстанци

Обука за интегрирано управување со
води

Прибирање и обработка на податоци
за воздух, вода, бучава, отпад, почва и
природа и биодиверзитет
- Обука за валидација,
верификација, обработка и соодветна
анализа на податоците добиени од
Државниот автоматски мониторинг
систем за квалитет на воздух
- Обука за работа со софтверот за

информацискиот систем за животна средина
Вкупно потребни нови вработувања: 12
2006-3
2007-6
2008-3

3.2.3. Меѓународна
соработка

Потребно е вработување на 8 извршители во
периодот 2006-2008 и тоа: 2 извршители за
потпрограма Мултилатерална соработка и 6
извршители за потпрограма Билатерална (2) и
соработка со ЕУ (4).
Појаснување: согласно Правилникот за
систематизација, од предвидените 13 , пополнети
се 5 работни места.

Нема вишок на
вработени кои треба
да се прераспределат

автоматска валидација на податоците
од Државниот автоматски мониторинг
систем за квалитет на воздух
- Обука за софтвер за моделирање и
симулација на квалитеот на воздухот
- Обука од страна на членка на ЕУ
која има искуство во областа на
бучавата за изработка на карти и
акциони планови за бучава
Катастри и Регистри
- Обука на лицата за ракување со
софтверот и за начинот на управување
и искотистување со податоците
CORINAIR
- Обука на лицата за ракување со
софтверот и за начинот на управување
и искотистување на податоците
Воведување нови функции на
информацикиот систем за животна
средина
- Обука за работа со предвидениот
софтвер за бучава – 2006
- Обука за администрирање на MS
SQL Server
- процесот на европски интеграции и
преговарање (пр. за претпристапните
фондови на ЕУ, за телата на ЕУ,
правила и процедури итн)
- проектен менаџмент
- стратешко планирање
- анализа и координација на политики

Принципи на
правична застапеност

Очекувано влијание во 2006 г.

5 нови вработувања

2 нови вработувања

Развивање на заедничките
функции
Развивање политики

Очекувано
влијание во 2007
г.
2 нови вработувања

Мерки кои се планираат во 2006 г.
Се пополнува еднаш за цело министерство
Формирање на Сектор за политики за
животна средина и одржлив развој – предлози
за создавање на капацитети за организациски
функции , реорганизација на сектор за оржлив
развој-ФА
Изготвување на стратешки плански и
програмски документи согласно прописите за
животна средина
Интегрирање на политика на животна
средина во останатите секторски политики
Формирање на Сектор за просторен
развој

Очекувано влијание во 2008 г.
1 ново вработување

Мерки кои се планираат
во 2007 г.
Доекипираање на
формираните сектори со нови
вработувања, технички и сл
Спроведување во дело
на законските одредби преку
релизација на плновите и
програмите за издавање на
ИППЦ дозволи
Подготовка на
Национална стратегија за
заштита на природа
Подготовка на
Национална стратегија за
Кјото Протокол
Со донесување на
подзаконските акти кои
произлегуваат од Законот за
заштита на природата треба
да се постигне усогласување
на националното
законодавство од областа на
природата со законодавството
на ЕУ.

Мерки кои се
планираат во 2008 г.
Доекипираање на
формираните сектори со
нови вработувања,
технички и сл
Спроведуваљње
во дело на законските
одредби преку
релизација на плновите и
програмите за издавање
на ИППЦ дозволи

Стратешко планирање
/подготвување на Буџетот

Предвидено е формирање на Одделение за
буџет, јавни набавки и општи работи во
Секторот за општи работи- 1 ново вработоување
– Советник за подготовка на буџет

Извршување на Буџетот

Формирање на Одделението за буџет во
Секторот за општи работи; 1 ново
вработување- Советник за извршување и
контрола на буџет

Управување со средства

Вработување на лице за јавни набавки во
секторот за општи работи одделение за буџетФА
Формирање на одделение за човечки ресурси
во Секторот за општи работи- 6 нови
вработувања
Вработување на лице за информатичка
технологија во МИЦЖС-ФА
Вработување на лице за внатрешна ревизија во
сектоерот за општи работи

Управување со човечки ресурси
Управување со информациските
технологии
Внатрешна ревизија

8. Спроведување на планот
Програма
3.1.1 Програма за усвојување на
правото на ЕУ и усогласување со
стандардите на ЕУ -

Клучни одредници за
спроведување на планот
Спроведување на обуките и
тренинзите
Донесување на законите
согласно предвидената
динамика

Обука и институционално
зајакнување за подготвување
на буџет
вработување за подготвување
на буџет
Обука и институционално
зајакнување за подготвување
и извршување на буџет
вработување за извршување
на буџет

Зацртани рокови за
постигнување на
одредниците
2005-2008

Обука за подготвување на
буџет

Обука за извршување на
буџет

Индикатори за успешноста
на оценувањето на
резултатите
Усвојување на предвидените
закони и подзаконски акти
Имплементација на прописите
од областа на животната
средина

Донесување на подзаконски
акти согласно предвидената
динамика
Донесување на критериумите за
еколошко етикетирање;
3.1.2 Животна средина и природа

3.1.3. Просторно планирање

Формирање на одделение за
ЕИА и ИППЦ
Формирање на Сектор за
политики и одржлив развој
Подигнување на свеста на сите
засегнати чинители за
животната средина на повисоко
ниво (Влада, локална
самоуправа, индустрија и бизнис
сектор, невладини организации,
јавност...)
Вработување на нов кадар
Спроведување на обуките и
тренинзите за централна и
локална власт
Обезбедување на финансиски
средства
Реализација на програми,
планови и проекти
- Донесување на годишна
програма за финансирање на
Просторен план на РМ разработување, од страна на
Владата на РМ, согласно чл. 16
од Законот за просторно и
урбанистичко планирање;
- Измена и дополна на Законот

2005-2008

континуирано 2006, 2007, 2008

Донесени подзаконските акти за
еко-критериумите во периодот
2006-2008, односно по 2 секоја
година;
Доделени еколошки ознаки на
барем 6 производители или
вршители на услуги
Број на извршени процедури за
издавање ИППЦ дозволи
Број на реализирани програми и
проекти
Зголемена јавна свест кај
целните групи
- Зголемен бројот на
едуцирани ученици
- регулиран процес на
информирање
Број на инспекции
Релизација на обуките
Број на реализирани програми,
планови и проекти

- Усвојување на годишна
програма за финансирање на
Просторен план на РМ од страна
на Владата на РМ, краен рок:
Март 2006 год, Март 2007 год
Март 2008 год.;
- Донесување на измената и
дополната на Законот за

- Донесување Просторни
планови од страна на
Собранието на РМ;

за спроведување на ПП на РМ,
(усогласување со новиот Закон
за просторно и урбанистичко
планирање);
- Изработување на
подзаконските акти од законите
за планирање на просторот;
ПИС

3.1.4 Програма за инвестирање во
животната средина
Програма
3.2.1 Вода

- анализа на постојната
состојба
- формирање национални
стандарди
- изготвување на закон
- имплементирање на законот
- Сателитско снимање на
одреден локалитет
- хардверска и софтверска
надоградба
- обезбедени финансиски
средства
Подготовка и реализација на
годишна Програма за
финансирање во животната
средина
Клучни одредници за
спроведување на планот
Спроведување на програмата
низ сепаратни подпрограми и
проекти (Дојранско Езеро,
Охридско Езеро, Преспанско
Езеро, Брегалнички слив,
Вардарски слив и Струмички
слив)

спроведување на ПП на РМ и
подзаконските акти од законите
за планирање на просторот, до
крајот на 2006 год.;

-

крај на 2006

-

крај на 2007

-

2007-2008

-

крај на 2008

-

2006 – 2008

Подготовка јануари
2006/2007/2008-Реализација до
крај на 2006/2007/2008
Зацртани рокови за
постигнување на
одредниците
Континуирано 2006-2008

- квалитетни просторни
податоци
- активен и одржлив
просторен податок
- квалитетни картографски
продукти
- Комплетно, навремено и
квалитетно покривање на
потребите од просторни
податоци во и вон
Министерството
- Презентирани продукти на
WEB
Подготовка и реализација на
Програмата за финансирање во
животната средина
Индикатори за успешноста
на оценувањето на
резултатите
Подобрен квалитет на водата
изразен преку параметрите за
квалитет.

3.2.2 Мониторинг и управување со
податоци

Спроведување на програма за
автоматски мониторинг на
воздух

Воздух 2006-2008

Вода -Комплетирање на
мониторинг мрежата од 20
автоматски и полуавтоматски
мониторинг станици на реките
во РМ,
-Подготовка на годишни
извештаи за квалитетот и
квантитетот на водите во реките
на РМ,
-Реализација на Програмата за
мониторинг на езерата во РМ
-Реализација на заедничкиот
мониторин на Охридското Езеро
меѓу РМ и РА.

Крајот на 2008

Следење на програма за бучава

Бучава 2006-2007

Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, отпад, почва и природа
и биодиверзитет

континуирано

Известување до домашни и
меѓународни организации и
институции

континуирано

Подготвување и публикација на
извештаи

континуирано

Подготовка на СОЕР ( изработка

СОЕР 2006-2008

Вклучени на нови мониторинг
станици
Добиена акредитација за
калибрационата лабораторија

континуирано

континуирано

Воспоставена мерна мрежа за
бучава

Прибирани, обработени и
доставени податоци за воздух,
вода, бучава, отпад, почва и
природа и биодиверзитет

на подзаконски акт за содржина
на СОЕР, формирање на
работни групи, изработка на
посебните делови од СОЕР,
усвојување на СОЕР)
Катастри и Регистри
Навремено ангажирање и
следење на Катастарот за
загадувачи на воздухот на ниво
на РМ и обезбедување средства
за доработка на Катастрите и
Регистрите

Катастри и Регистри
2005 - Катастар на загадувачи на
воздух
2006 - Катастрите за цврст и
опасен отпад и отпадни води
2007 - Регистрите

CORINAIR - Воведување на
методологијата CORINAIR за
инвентаризација на емисиите во
воздухот во тони на година на
ниво на РМ

CORINAIR, декември 2006 континуирано

Изработка на CDS каталог
WEB портал на база на
податоци
Навремена евалуација на
досегашниот развој на
информацискиот систем и
прецизно дефинирање на сите

Континуирано

Катастри и Регистри
- Интегриран преглед на
потребните податоци за секој
субјект поединечно или по
загадувачка супстанца или по
место на загадување
- Подготвени планови и
програма за намалување на
загадувањето
- модел за предвидување и
симулација
CORINAIR
1. Рапортирање према
барањата на ЕЕА и ЕМЕП
протоколот.
2. Подготвени програми и
планови за намалување на
емисијата во воздухот
3. Споредливост на податоците
со податоците од земјите
членки на ЕУ
CDS каталог
1.
изработен и
континуирано ажуриран CDS
каталог
2.
Изработено веб
апликативно решение
3.
Објавуање на

содржините на WEB

функционалности на порталот
Реализациј на активности од
ГЛОБЕ Програма

3.2.3 Унапредување на
меѓународната соработка

ГЛОБЕ Програма 2006-2008

1. Добивање податоци од
новите училишта
2. Изготвени истражувачаки
проекти од најмалку 4 училишта
3. Достапност на
националните Глобе податоци
на нашата веб страна
Добиени финансиски средства и
учество во заеднички
истражувачки проекти и
програми
- број на потпишани нови
меѓународни договори (би- и
мулти-)
- степен на реализираност на
обврските кон би– и
мултилатералните договори (пр.
поднесени извештаи,
изработени годишни програми и
др)
- степен на реализација на
тековните и број на нови
проекти (пр. КАРДС и др)

Одредници на меѓународната
соработка во областа на
животната средина се:
- стратешката цел на Владата на
РМ - интеграција во ЕУ
- следење на глобалните текови
за заштита на животната
средина
- постигнување на одржлив
развој.
Во овој контекст, конкретни
одредници се:
- завршување на КАРДС 2004
- започнување на КАРДС 2003,
2005 и 2006
- потпишување на билатерален
договор со Словенија

ГЛОБЕ Програма

2007
2006
2007

- исполнување на обврски
согласно меѓународни договори
и членства во меѓународни
организации
Структура на органите на
државната управа

Тековно

Планирани промени за 2006 г.

Планирани промени за 2007 г.

- донесување нова
систематизација согласно ФА и
План за институционален развој
на МЖСПП

Спроведување на ФА и План за
институционален развој на
МЖСПП

Односи со органите во состав

Планирани промени за 2006 г.

Планирани промени за 2007 г.

Управата за животна средина

- реорганизација на постојната
Служба за животна средина во
Управа заради иплементација
на прописите и политиката за
животна средина
- реорганизација на
постојниот инспекторат и
институционално зајакнување
заради надзор над извршување
на прописите и политиката за
животна средина
- институционално
зајакнување заради создавање
на просторен информативен
систем на Република Македонија

Државен инспекторат за
животна средина-

Служба за просторен
информативен систем-

Планирани промени за 2008 г.
Спроведување на ФА и План за
институционален развој на
МЖСПП
Планирани промени за 2008 г.

