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Декември – 2010
Скопје

Стратешки план 2011-2013
Министерство за животна средина и простерно планирање
Почитувани,
Пред Вас се наоѓа стратешкиот план на МЖСПП за периодот 2011-2013 година во кој се
содржани мерките и активностите на нашето министерство кои се во функција на
остварување на понатамошениот квалитетен развој на животната средина, реализацијата на
проектите за заштита на водите од загадување и обезбедување на квалитетна вода за
пиење со изграба на пречистителни системи, воспоставување на мониторинг, заштитата и
следењето на квалитетот на воздухот и супституција на постојните горива со преминување
на чисто еколошки горива, соодветно управување со отпадот и изградба на регионални и
друг вид на депонии депонии, заштита на одредени реони од ерозија и деградирање на
почвата, пошумување на голотините, заштита и одржливо користење на биодиверзитетот со
адекватно управување на природните реткостии ревитализација на екосистемите и
институционално надградба и зајакнување на капацитетите за животна средина со цел
подигање на еколошката свест во однос на животната средина.
Министерството за животна средина и просторно планирање e орган кој ги координитра и
спроведува
политиките за животна средина и просторно планирање, а нивната
имплементација се реализира преку мерки и активности 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 за планирање на просторот и заштитата на животната средина со
приближување и соработка со другите органи на власт. Интегрирањето на политиката на
животна 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. Во исто време, другите органи покажаа подготвеност да ја
осознаат сопствената одговорност за вградување на заштитата на животната средина во
нивните секторски политики и на тој начин ја вклучат во основата политика за развој на
земјата
Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) во настојувањето да
развива и да спроведува ефективна политика за животната средина, се раководи од
променливите рамки на еколошките, економски и од политичките фактори на национално и
меѓународно ниво. Потребата за заштита на животната средина, се заснова на принципите
на одржливиот развој, кој се повеќе се зголемува, паралелно со растечките потреби на
населението за поквалитетни услови за живеење, чиста вода за пиење и здрава храна.
Активности за заштита на средината се превземаат врз основа на определби утврдени во
Националниот еколошки акционен план и локалните еколошки акциони планови,
определбите во Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата, како
и во согласност со меѓународните конвенции и договори во оваа област.

Министер за животна средина и просторно планирање
D-r. Nexhati Jakupi

1.2. Мисија
Мисијата на Министерството за животна средина и просторно планирање се заснова на заштита,
унапредување, одржливост на животната средина и природата, како и планирањето на просторот
преку достигнување на стандардите од Европската Унија, преку користење на најдобрите
практики и искуства во соработка со граѓаните и останатите домашни и меѓународни инстутиции
и примената на најдобрите принципи и вредности.
1.3 Визија
Министерството за животна средина гарант за спроведувањето на политиките кои се однесуваат
на унапредување и подобрување на квалитетот на животната средина и природата, намалување
на загадувањето од различни медиуми кои преставуваат закана по човековото здравје и
планирање на просторот и одржливиот развој на Република Македонија.

1.4. Задачи и обврски
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подготовка и спроведување политики, законодавство и програми согласно со
стандардите на ЕУ и НАТО партнерство
Следење на состојбите во животната средина, природата и просоторот, оцена и
издавање дозволи за интервенции во животната средина и во просоторот
Планирање на просторот
Инвестиции во животната средина
Одржливо управување со природните ресурси
Заштита на природата
Управување со податоци за животната средина и просоторот и информирање
Подигање на јавната свест, вклучување на јавноста во процесот на одлучување
и едукација
Децентрализација и соработка со ЕЛС
Партнерство со заинтересирани страни
Меѓународна соработка и
Обезбедување на јавни услуги
Управувавање на целокупниот процес за климатските промени

1.5 Специфичност на Министерството за животна средина и просторно планирање
Во рамките на Министерството се одвиваат процеси за заштитата и унапредувањето на
животната средина и природата, подобрувањето на квалитетот на живеење, просторното
планирање и управување на процесот за климатски промени, реализирани низ соработка со
сите инволвирани органи во согласност со националната законска регулатива за животна
средина, природа и просторното планирање.

1.6Структура

1.7. Односи со органите во состав
Органи во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање се:
•
•
•

Управа за животна средина
Државен инспекторат за животна средина
Служба за просторен информативен систем

Министерството за животна средина и просторно планирање е поставено во насока на
креирање на политики од областа на животната средина, додека стручните работи во областа
на животната средина се спроведуваат од страна на Управата за животна средина и Службата
за просторен информативен систем, кои се органи во состав на МЖСПП. Во овој контекст,
надлежностите на МЖСПП во однос на органите во состав се поделени на функција на
развивање на политики што ја врши МЖСПП и регулатурна функција што ја вршат органите
во состав.

Управата е надлежен орган кој ги спроведува постапките на издавање дозволи, а
особено постапките на оцена на влијанието врз животната средина, интегрирано спречување и
контрола на загадувањето, спречувањето и контрола на хавариите со присутво на опасни
супстанции, управувањето со отпад и квалитетот на воздухот, заштита на природата и заштите
на водите од загадување. Воедно, Управата за животна средина се спроведуваат стручни и
управни работи во заштита на придодата, стручни работи во управување со отпадот, воздухот,
хемикалиите, бучавата и другите области на животната средина, стручни работи во заштита на
водите и почвите од загадување, водење на Катастарот за животната средина и Регистарот на
загадувачки материи и супстанции и на нивните карактеристики, мониторинг на животната
средина и други работи согласно законот.
Инспекцискиот надзор над спроведувањето на законите се врши од страна на државниот
инспекторат за животна средина. Негова основна надлежност преставува надзор над
спроведувањето на определбите од законите кои произлегуваат од животната средина. Во
ракмите на инспекторатот, покрај државните инсектори за животна средина се воведени и
државни инспектори за заштита на природата согласно Законот за заштита на природата. За
поефикасен инспекциски надзор покрај инспекторите кои работат во рамките на министерството
на централно ниво, работат и локални инспектори за животна средина кои произлегуваат од
единиците на локалната самоуправа.

1.8. Приоритети и цели на Министерството за животна средина и просторно планирање
1.8.1 Заштита и унапредување на животната средина преку постигнување на цели
прифатени со донесените стратегии, планови, програми и просторни планови:
•
•

Редукција и елиминација на органски неразградливи загадувачки супстанции во Република
Македонија
Заштита на биолошка разновидност;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управување со податоци во животната средина;
Управување со цврст отпад;
Елиминирање на податоци кои ја оштетуваат озонската обвивка;
Воспоставување национална рамка за биосигурност;
Изработка на просторен План на РМ;
Имплементација на Архуската Конвенција;
Подигање на јавната свест за животната средина;
Безбедно управување со хемикалии
Примена на одржлив равој
Стратегија за мониторинг во животната средина
Стратегија за комуникации во животната средина
Стратегија за подигнување на јавната свест за животна средина
Инвестиции во животната средина
Подготовка на Национален план на SAICM

•

Развој на капацитети за биолошка разновидност, климатски промени и борба против
деградација на земјиштето;

•

Национална стратегија за води

1.8.2 Интегрирање на политиката за животна средина и просторно планирање во
останатите секторски политики:

•
•
•
•

Создавање на услови за стратешка оценка на влијанија на стратегии, планови и програми
врз животната средина(СОВ), согласно Законот за животна средина;
Имплементација на препораките (мерки и активности) од вториот НЕАП;
Спроведување на препораките од Стратегијата за управување со отпад
Задолжително усогласување на соодветните стратегии, развојни програми и сите видови на
планови од пониско ниво со Просторниот план на РМ.

1.8.3 Планирање и одржливо користење на просторот и природните богатства:
•
•
•
•

Валоризација и ревалоризација на заштитените подрачја;
Постапки за преплрогласување на заштитените подрачја;
Зголемен степен на заштита на национални паркови и зголемен процент на категоризација
на природни реткости;
Разработка и спроведување на Просторниот план на РМ со донесување на просторни
планови на региони, просторни планови на подрачја од посебен интерес, урбанистички
планови на населени места и друга документација за планирање на просторот.

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

Изготвување законски и подзаконски акти според НПАА;
Надополнување и измена на законски и подзаконски акти во корелација со најдобрите
практики и препораките наинволвираните страни
Изработка на Програма за донесување национални критериуми за еко-етикетирање на
производи и услуги;
Унапредување на процедури за ОВЖС, СЕА и ИСКЗ;

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:
•
•
•
•
•
•
•

Унапредување на систем на мониторинг и систем за обработка на податоци
Воспставување национален информативен систем за животна средина
Унапредување просторен информативен систем
Вклучување во европскиот заеднички информативен систем за животна средина
Унапреден просторен информативен систем
Редовно изготвување на извештаи за состојбата на животната средина и индикатори за
животна средина

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:
•
•

Зголемување на јавна свест и едукација на населението од областа на животната средина
Реализација на кампањи од областа на животната средина

капацитети во
1.8.7 Развивање на институционалните и административните
функција на заштита на животната средина, природата и планирање на просторот
•

Развој и зајакнување на капацитети за управување со водите согласно Рамковната
Директива за води на ЕУ :

•
•

Зајакнување на капацитети за креирање и спроведување на политики за животната средина;
Зајакнување на
капацитети на министерството за подготовка и користење на
предпристапни фондови на ЕУ;

•
•
•
•
•
•
•

Зајакнување на капацитети на министерството за подготовка на план за користење на
предпристапни фондови на ЕУ
Зајакнување на капацитети на Управата за животна средина за спроведување на
процедури;
Акредитација на МЖСПП како дел од Оперативната структура на системот за
децентрализирано управување со средствата на ЕУ;
Развој на капацитети за управување со води;
Зајакнување на капацитети на ЕЛС за управување со животната средина
Зајакнување на капацитети за планирање на просторот;
Зајакнување капацитети на МЖСПП за мониторинг и информативен систем;

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 и Комитетот за
стабилизација и асоцијација и подкомитетот за животна средина помеѓу РМ и ЕУ;
Имплементација на тековните донаторски проекти;
Спроведување на меѓународните документи што се однесуваат на планирање, организација
и користење на просторот; исполнување на мегународните обврски за известување на РМ
кон барањата од ROD (Reporting Obligations Database

1.8.9 Зголемување на нивото на инвестиции во животната средина:
•
•
•
•
•
•
•

Реализација на програмата за инвестиции во животната средина, согласно Законот за
животна средина;
Создавање услови за имплементација на усвоената Стратегија за инвестиции во животната
средина;
Спроведување на оперативна програма за предпристапна помош на ЕУ во рамките на
одделните компоненти на ИПА ;
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 формирање на мониторинг мрежи за медиуми во кои не е воспоставен
мониторинг (бучава, почва, биодиверзитет...) и надградба на веќе постојните;
Зголемување на донаторските финансирања на проекти од областа на животната средина и
климатски промени

1.8.10 Климатски промени
 Континуирана работа врз усвојувањето на препораките на ниво на ЕУ во делот на

климатските промени




Градење на локалните капацитети за развој на проекти од климатските промени
Имплементзција на РМ кон Рамковната Конвенција на Обединети нации за климатски
промени и Протоколот од Кјото, преку реализирање на акцискиот план за климатски
промени и механизмот за чист развој

1.9 Осврт на постигнати резултати во 2009 г.
Со цел зајакнување на адмиистративните капацитети, претставници на МЖСПП учествуваа на
следниве обуки и семинари :
•

Работилнца за IPA Проект за следење и проценка и за увид на лице место, 25-27.02.2009,
Скопје.

•

Работилница за Достапност и свесност за ЕУ Програми и Развој на комуникациски план ,
17.03.09, Скопје

•

Работилнца за Следење и проценка на оперативни програми , 04-06.03.2009, Скопје.

•

Работилница за програмирање, 18-20 Март, Скопје

•

Семинар за Заштита на животната средина и користењето на ЕУ предпристапни фондови,
со присуство на експерти од Р. Словненија., 2009

•

Одржана Јавна дебата за студија за Оценка на влијание врз животната средина во Скопје(
преку проект подржан од JICA), 23.01.2009.

•

Учество на работилница за „Јавни зелени набавки“ во организација на РЕЦ, 12-13.03.2009,
Охрид.
Учество на обука за Систмот на јавната администрација и државната служба во Република
Македонија ., Битола, 2009
Регионална работилница за имплементација на нови стандарди за квалитет на горива,
практика и правни аспекти, во организација на REC,Февруари 2009,Охрид
Одржана билатерална средба со Р. Бугарија од 11-13 03.2009 год. во Министерството за
животна средина и води во Софија на темите: управување со водите, управување со
отпадот, системот на ИСКЗ и меѓугранична сосработка.
Учество на регионална работилница - семинар за Јавните зелени набавки (GPP) во Прчањ Црна Гора на 28-29.04.2009.
Учество на работилница за започнување на регионален проект инициран од УНДП-Црна
Гора, за 7-те земји од регионот, 6-8 април 2009, Будва Црна Гора.
Студиска посета во организација на REC и Министерство за животна средина и води на Р.
Бугарија, на тема :Имплементација и практина примена на SEVESO II Директивата за
конторла на опасни супстанции од хаварии, што вклучува и опасни материи. (10-14 Мај 2009,
Софија).
Од 27-29 мај 2009 година се одржа Меѓународна конференција на тема: „Партнерство и
дијалог - Предуслов за добро управување и имплементација на европското законодавството
за животна средина, во организација на Министерството за животна средина и просторно
планирање на РМ, со поддршка од страна на Чешкото Претседателство со Советот на
Европската Унија, во Националниот парк Маврово, Република Македонија. На
конференцијата, беа презентирани два панели: климатски промени и управување со водите
и нивната релација кон доброто управување.
учество во изработка на изработка на прирачници за спроведување на одделните
компоненти на ИПА
Унапредување на соработката со меѓународните тела за животна срединаУНЕП,УНЕЦЕ,УНЕСКО и др.преку учество а нивни конференции
Институционално зајакнување на МЖСПП за спроведување на ЕИА и ИСКЗ постапките
Континуирани активности се реализираат кои произлегуваат од Законот за еднакви
можности за мажи и жени и од Националниот план за акција за родова рамноправност
(2007-2012), како и земање во предвид улогата на еднаквоста на мажите и жените при
донесувањето на важни одлуки и при креирањето на политиките кои произлегуваат од од
оперативните процеси на Министерството

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

1.9.4 Инвестиции во животната средина :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Вклучување на РМ (МЖСПП) во Агенциите и Програмата на Заедницата , LIFE преку
проектот К1 на ИПА;
Локална контрибиција во проектот за заштита на Охридското Езеро помогнат ос
Швајцарската Влада и изградба на пречистителна станица во Берово;
Изградба на системи за водоснабдување и третман на отпадни води во општини во РМ
(јавни набавки)
Изградба на пречистителна станица во н.м Волково -Ѓорче Петров, кои веќе се
започнати активности на терен
Изградба на седум мали колекторски системи во општина Сарај
Изградба на каскадни прегради на реката Вардар
Завршни зактивности на проектот за прочистување и водоснабдување на води во град
Берово
Спроведување и тековно реализирање на веќе отпочнати проекти, а кои се опфатени ви
Програмата за јавни инвестиции: Мониторинг систем на реките во Македонија втора
фаза, Реконструкција и изградба на пречистителни станици и други објекти-програма за
води, Интегрирано управување со екосистемите во базенот на Преспанско езеро,
Македонија, Албанија, Грција и Одржлива ремедијација и управување со загадувањето
на рудниците Бучим и Лојане.
Пречистување и отстанување на трска и рогос со песочување на плажите во Дојранско
езеро , Санација и рекултивација на старото јаловиште од РОЦ" Злетово" во Пробиштип
Изградба на бунари во месноста Паљурци за надополнување на нивото на водата на
Дојранско езеро, како и за потребите за наводнување
изградба на дел од водоснабдителен систем за дополнително водоснабдување на
н.мПорој
Во рамките на ИПА од компонента 3 се обезбедени материјални и технички средства за
проектирање и изграба на канализациони системи и пречистителни станици во град
Битола и град Тетово

1.9.5 Просторно планирање и ПИС :
Активностите од областа на просторното планирање се насочени кон изработка на просторни
планови на :
• Региони- Охридско –Преспански регион, Скопски регион, Брегалнички регион;
• Национа лни паркови- Маврово, Галичица и Пелисте
• Општини- Василево, Ново Село, Босилево, Струмица, Прилеп и Битола;
•

•
•
•
•
•

Во усвојувањето на методологијата на ЕУ и Европската Агенција за животна
средина (ЕЕА) во фотоинтерпретацијата на сателитските снимки и утврдување на
земјината покривка во Р. Македонија , ке биде реализиран проектот на ЕЕАCLC2006 преку обезбедување на просторни податоци од Државниот завод за
геодетски работи и други релевантни институции во државата;
Изготвување на Годишни извештаи за спроведување на Просторен план на
Република Македонија (за секоја година посебен Годишен извештај)
Измени и дополнувања на просторниот план на РМ
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
Подготовка на Програма за спроведување на Просторниот План на РМ 2008-2010
год

1.9.6 Мониторинг :
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)
Континуирана реализација на активностите во рамките на Државниот автоматски
мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух
Обезбедени хемикалии и инструменти за училиштата вклучени во ГЛОБЕ програмата и
вклучено 1 ново училиште, одржување на семинар за обука на ГЛОБЕ наставници во
септември
Континуирана реализација на активности во рамките на проектот за мониторинг систем на
реките во РМ.

1.9.7

Програма за инвестирање во животната средина :

Во текот на 2009 година не беше распишан конкурс кој произлегува
инвестирање во животната средина

од програма за

1.10 Осврт на постигнати резултати во 2010 г одина
1.10.1 Зајакнување на капацитетите :
Со цел зајакнување на адмиистративните капацитети, претставници на МЖСПП учествуваа на
следниве обуки и семинари :
•
•
•

•

Унапредување на соработката со меѓународните тела за животна срединаУНЕП,УНЕЦЕ,УНЕСКО и др.
Институционално зајакнување и административно подобрување при изработка на
потстапките за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина и оцена на влијание
врз животната средина
Континуирани активности се реализираат кои произлегуваат од Законот за еднакви
можности за мажи и жени и од Националниот план за акција за родова рамноправност
(2007-2012), како и земање во предвид улогата на еднаквоста на мажите и жените при
донесувањето на важни одлуки и при креирањето на политиките кои произлегуваат од од
оперативните процеси на Министерството
Постојано унапредување на заењето и вештините на вработените преку посета на
семинари, работилници и обуки кои се организираат на национално како и на меѓународно
ниво(JICA, SIDA и сл.)

•

Одржана Европска ГЛОБЕ Конференција во Охрид од 01- 07 јуни

•

Започнат Твининг Проект за зајакнување на капацитетите на локално и централно ниво за
управување со животната средина во областа на квалитетот на воздухот

•
•
•

Започнат Проект за ратификација на протоколите на Конвенцијата за далекусежно
прекугранично загадување на воздухот
Подготвена публикација Статистики во животната средина 2010
Изработен дел од Извештајот за состојбата на жвотната средина СОЕР 2010 на Европската
агенција за жвотна средина кој се однесува на Република Македонија

1.10.2 Усвојување на правото на ЕУ:


Донесување на Закон за управување со електрична и електронска опрема и подзаконскит
акти



Донесување на подзаконски акти согласно Законот за управување со отпадни батерии и
акумулатори



Донесување на подзаконски акти согласно НПАА кои произлегуваат од Законот за животна
средина; Законот за заштита на природата; Законот за квалитет на амбиентниот воздух;
Закон за води Закон за управување со отпад, Закон за бучава во животната средина, Закон
за генетски модифицирани организми, Закон за управување со отпад за електрична и
електронска опрема

1.10.3 Унапредување на животната средина:
•

Во рамките на Планот за институционален развој на капацитетите за управување со животната
средина на национално и локално ниво 2009-2014 се обезбедува интегрирање на сите
работни програми на МЖСПП и дава насоки за за развој на капацитетите на министерството
и на единиците на локалната самоуправа за управување со животната средина и
спроведување на законодавството.

•

Национална Стратегија за одржлив развој, поддржан од СИДА, донесена на ниво на
Собрание како и формирано советодавно тело при Владата за креирање на политика на
одржлив развој
За успешно управување на контрола на загаденоста на воздухот се донесоа повеќе
подзаконски акти , промена на Законот како и ратификувани протоколи на Конвенцијата за
далекусежно прекугранично загадување на воздухот
Ратификувана Конвенцијата за прекугранични последици од индустриски несреќи како и
подзаконски акти за поблиско управување контрола за хаварии за опасни супстанци
Поднесена Национална комуникација кон Рамковната конвенција за климатски промени на
Обединети нации, исто така се пристапи кон Договорот од Копенхаген и го воведе
ублажувањето на климатските промени во сите сектроски политики

•
•
•

Со Националната стратегија за води се определува долгорочната политика со која особено се
обезбедува: одржливиот развој на водите преку задоволување на потребите на сите корисници
со квалитетна вода во доволни количества; рационално и економично користење на водите;
заштита на водите од загадување и контрола на загадувањето; заштита и подобрување на
крајбрежното земјиште и водните живеалишта; и заштита и ублажување на последиците од
штетното дејство на водите и недостигот од вода.
Националната стратегија за води се донесува за период од 30 години.
Националната стратегија за води на предлог на Владата на Република Македонија, ја донесува
Собранието на Република Македонија.
• Определбите во Националната стратегија за води задолжително треба да се имаат предвид
при изготвувањето на другите стратешки документи со кои се определува политиката и
целите на користењето и уредувањето на просторот, целите на развојот на стопанството во

•
•
•

Република Македонија, искористувањето на природните ресурси, здравствена заштита,
локален и регионален развој и заштитата на животната средина.
.
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)
Постапката за доделување на концесија за изградба, финансирање и управување со
регионална санитарна депонија во Југоисточниот и Полошкиот плански регион беа
дефинирани критериумите за утврдување на личната состојба, економската и техничката
способност на заинтересираните кандидати иницираа два одвоени конкурентни дијалога за
издавање на концесија / воспоставување на јавно приватно партнерство (ЈПП) за
Проектирање, финансирање, изградба и работа на регионални санитарни депонии дијалог
(предселекцијата) е веќе завршена во Југоисточниот плански регион, а во Полог ќе биде
спроведена до крај на месец септември оваа година.

1.10.4 Инвестиции во животната средина :
•
•
•
•
•
•

Со донации од Швајцарската Влада и кофинансирање од Министерството се
реализираат проектите изградба на пречистителна станица во Берово како и изградна
на колекторски систем и пречистителна станица во општина Гевгелија;
Изградба на филтер станица за вода во град Гостивар
Изградба на системи за водоснабдување и третман на отпадни води во општини во РМ
(јавни набавки)
Изградба на пречистителна станица во н.м Волково -Ѓорче Петров, кои веќе се
започнати активности на терен
Изградба на седум мали колекторски системи во општина Сарај
Изградба на каскадни прегради на реката Вардар

Спроведување и тековно реализирање на веќе отпочнати проекти, а кои се опфатени во
Програмата за јавни инвестиции: Проект за обезбедување на дополнителни количества на вода
во Дојранско езеро и за новиот систем за наводнување Паљурци Каскадни прегради на река
ВардарМониторинг систем на реките во Р. Македонија – втора фазаИнтегрирано управување со
екосистемот во базенот на Преспанско езероДруги проекти од животна средина Реконструкција и
изградба на пречистителни станици и други објекти
•
•
•
•

Пречистување и отстанување на трска и рогос со песочување на плажите во Дојранско
езеро , Санација и рекултивација на старото јаловиште од РОЦ" Злетово" во Пробиштип
Изградба на бунари во месноста Паљурци за надополнување на нивото на водата на
Дојранско езеро, како и за потребите за наводнување
изградба на дел од водоснабдителен систем за дополнително водоснабдување на
н.мПорој
Во рамките на ИПА од компонента 3 се обезбедени материјални и технички средства за
проектирање и изграба на канализациони системи и пречистителни станици во
градовите Битола, Тетово, Гостивар, Скопје, Теарце, Кавадарци и Дебар.

1.10.5 Просторно планирање и ПИС :
Активностите од областа на просторното планирање се насочени кон изработка на просторни
планови на :
• Региони- Охридско –Преспански регион, Скопски регион, Брегалнички регион;
• Национални паркови- Маврово, Галичица и Пелисте

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Во усвојувањето на методологијата на ЕУ и Европската Агенција за животна
средина (ЕЕА) во фотоинтерпретацијата на сателитските снимки и утврдување на
земјината покривка во Р. Македонија , ке биде реализиран проектот на ЕЕАCLC2006 преку обезбедување на просторни податоци од Државниот завод за
геодетски работи и други релевантни институции во државата;
Изготвување на Годишни извештаи за спроведување на Просторен план на
Република Македонија (за секоја година посебен Годишен извештај)
Измени и дополнувања на просторниот план на РМ
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
Подготовка на Програма за спроведување на Просторниот План на РМ 2008-2010
год
Учество во подготовката на оперативните програми за интернационалната
соработка во рамките на документот за територијален развој на ЕУ-Територијална
агенда
Изработени тематски мапи (ГИС)
Изработка и донесување на Предлог Просторен План за Скопски Регион
Изработка и усвојување на Годишен Извештај за спроведување на Просторниот
План на Република Македонија за 2009 и 2010год

1.10.6 Мониторинг :
•
•
•
•
•
•
•
•

Континуирано работење на пречистителната станица во Јегунаовце за намалување на
загадената почва, подземни и површински води со шестовалентен хром.
Редовни активности кои се спроведуваат со цел собирање, обработување, форматирање и
соодветно чување на податоци и информации добиени преку мониторинг мрежата за сите
медиуми во животната средина и областите- воздух, води, бучава, почва и отпад.
Министерството доставува 75% информации од вкупно бараните податоци до Европската
Агенцијата за животна средина каде фигурира со статус на набљудувач и е дел од
работните групи во рамки на агенцијата
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)
Започната постапка за дополна и ревизија на Индикатори за животна средина на Република
Македонија
Спроведување на активностите согласно работниот план на твиниг проектот „Зајакнување
на капацитетите на локално и централно ниво за управување со животната средина во
областа на квалитетот на воздухот“
Изготвен е Акционен план (идни чекори) за развој на Информацискиот систем за животна
средина и развој на информативен систем за животна средина- база на податоци

1.10.7 Програма за инвестирање во животната средина :
Врз основа на член 172 став 4 од Законот за животна средина (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 53/05, 81/05, 24/07), Владата на Република Македонија ја донесе Програмата
за инвестирање во животната средина за 2010 година.
Средствата за реализирање на Програмата за инвестирање во животната средина се
обезбедуваат од надоместоците утврдени со член 162 од Законот за животна средина, во износ
од 122.500.000,00 денари.Средствата од Програмата ќе се доделуваат врз основа на Јавен
конкурс којшто го објавува и спроведува Министерството за животна средина и просторно
планирање, согласно Законот за животна средина. Дел од средствата ќе се наменат за
кофинансирање на тековни проекти од областа животна средина.
Средствата од членот 2 на оваа програма, се распоредуваат за следните намени:
1. Реализирање на проекти и активности за расчистување на диви депонии
2. Изработка на Локални акциони планови за заштита на животната средина (ЛЕАП-и)
Изработка на техничка документација и реализирање на проекти и активности за заштита,
зачувување и подобрување на квалитетот на водите Реализирање на проекти и активности
за заштита на природата и биолошката разновидност
3. Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната свест, едукација и обука во
областа на животната средина
4. Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други
слични активности за заштита и унапредување на животната средина и Поддршка на проекти
и активности на невладините организации формирани заради заштита на животната средина
во износ
5. Кофинансирање на тековни проекти од областа животна средина во износ Реализација на
проекти и активности одобрени согласно Програмата за инвестирање за 2008 год Трошоци
за спроведување на програмата

1.11 Програми

1. Програма Заштита на животната cредина
1.1 Подпрограма Унапредување на животната средина
1.2 Подпрограма Учество во работата на меѓународни
организации и тела за заштита на животната средина,
конференции, билатерална и прекугранична соработка во
рамките на предпристапна помош
1.3 Подпрограма Инвестиции во животна средина
1.4 Подпрограма Дојранско Езеро
1.5 Подпрограма Изградба на каскадни прегради на реката
Вардар
1.6 Подпрограма Изградба на приклучок од бунарите до
филтер станица за вода за град Гостивар
1.7 Подпрограма Усвојување на правото на ЕУ и Изградба на
национален систем за еко-етикетирање на производи и услуги
1.8 Подпрограма Реализација на законските обврски во однос
на издавање на дозволи, согласности и мислења
1.9 Подпрограма Спроведување на законодавството преку
спроведување на прекршочни постапки
1.10 Подпрограма Инспекциски надзор
2. Програма Просторни планови и ПИС
3. Програма Мониторинг
4. Програма за инвестирање во животната средина (обврска
од Законот за животна средина)

2. ПЛАНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ
2.1 План за спроведување на Програмата ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

2.1.А: Оправданост и дизајн на Програмата за Животна средина

Образложение: Програмата заштита на животната средина произлегува од:
1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2011 година
Интеграција во Европска унија и НАТО
2. НПАА
Сектор животна средина, унапредување на заштитата на животната 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
- Развивање на институционалните и административните капацитети во функција на заштита на животната средина, природата и планирање на просторот

Програмата е

хоризонтална

2.1 Б План за спроведување на програмата за заштита на животната средина

Резултат 1: Спроведување на Потпрограмата за унапредување на животната средина
Активност

Одговорни

СОРИ
1.Изработка на стратегии, планови, програми,
студии , прегледи и извештаи за унапредување УЖС
МЕИЦ
на животната средина ( Национална стратегија
за води, Стратегија за заштита на природа,
Стратегија за води, Национален план за заштита
на амбиентниот воздух, СОЕР, Преглед на
состојбите со животната средина, и др )

Консултирани

Министерства
ЕЛС
НВО

Временска рамка
Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

2/2011

11/2013

Потребни ресурси
човечки

финансиски
MKД

10 редовно
вработени

11.000.000-2011
5.000.000-2012
5.000.000-2013

2. Имплементација на активности од
Национална стратегија за одржлив развој

ССПК

Министерства

1/2011

12/2013

СОРИ

4 редовно
вработени

1.000.000-2011

2 редовно
вработени МИЦЖС

650.000-2011

1.000.000-2012

УЖС
3. 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

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

УЖС

5. Спроведување на проекти:

УЖС

Министерства

СКЈ

Меѓународни
институции
присутни во РМ

-

-

Преспа Парк „ Интегрирано управување
на екосистемите во базенот на
Преспанските Езера помеѓу
Македонија, Грција и Албанија“;
Заштита на Охридско Езеро;
Заштита на озонската обвивка
Зелен пакет-junior

6. Спроведување на програмата ГЛОБЕ

Министерства

2/2011

11/2013

500.000 -2012
500.000-2013

Стручни тела од
областа на
природата

2/2011

11/2013

3 редовно
вработени

5.000.000-2011
5.000.000-2012
5.000.000-2013

Министерства
2/2011

11/2013

5 редовно
вработени

2.000.000-2011
5.000.000-2012
5.000.000-2013

ЕЛС

МИЦЖС

Министерства
Основни и средни
училишта во 15
градови опфатени

1/2011

11/2013

1 ново
вработувањ
е

1.340.000-2011
1.550.000 -2012

со Програмата

7. Кампањи за подигање на јавната свест и Канцеларија за
одбележување на значајни датуми и настани за комуникации со
заштитата на животната средина и изработка и јавноста (ККЈ)
печатење на брошури, прирачници и други
помошни материјали;

Министерства

1.860.000- 2013

1/2011

12/2013

НВО

5 редовно
вработени

ЕЛС

2.000.000-2011
2.000.000-2012
2.000.000-2013

8. Набавка на канти

2/2011

11/2011

1 редовно
вработен

1.590.000-2011

9. Изработка на спотови за подигање на јавната
свест – реализација на кампањи за заштита на
животната средина

2/2011

11/2013

1 редовно
вработен

570.000-2011
7.000.000-2012
7.000.000-2013

10.Имплементација на Протоколот за водење МИЦЖС
регистри за испуштање и трансфер на
загадувачки материи- ПРТР

Министерства

11.Операционализација на инструментот за ИПА

ССПК

Министерства

СОРИ

Меѓународни
институции

12. Одржување на обуки и семинари од областа МЖСПП
на животната средина

2/2011

11/2012

Меѓународни
институции

ЗЕЛС
ЕЛС

1 ново
вработувањ
е -МИЦЖС

120.000 -2011
150.000-2012

2/2010

11/2011

5 редовно
вработени

700.000-2011

2/2012

11/2013

3 редовно
вработени

1.000.000-2012
1.000.000-2013

13. Соработка со ЕЛС и НВО за проекти од Сите сектори во
областа на животната средина , активно учество министерството
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.

ЗЕЛС

14.Соработка со ГЕФ

ССПК

Министертва

СОРИ

Меѓународни
организации
присутни во РМ

- програмирање на проекти во рамки на ГЕФ 5 и УЖС
кофинансирање на одобрени проекти

2/2011

11/2013

ЕЛС

6 редовно
вработени

НВО

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

Министертва

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

/

2.500.000-2011
1.500.000-2012
1.500.000-2013

2/2011

11/2013

3 редовно
вработени

500.000-2011
500.000-2012
500.000-2013

2/2011

11/2012

Меѓународни
организации
присутни во РМ

2/2011

11/2013

3 редовно
вработени

300.000-2011

1 редовно
вработенен

5.000.000-2011

300.000-2012

6.000.000-2012
6.000.000-2013

27.Спроведување на Нацрт-акционен план за УЖС
имплементација на основните задачи на
Конвенцијата за прекуграничните последици од

Министерства,
ЦУП, ДЗС, ЗЕЛС

1/2012

12/2013

2 редовно
вработени

6.000.000-2012
6.000.000-2013

индустриските
несреќи
и
национална
легислатива од областа на превенцијата и
контролата на индустриските несреќи
18.Етаблирање на база на податоци на УЖС
инсталации и хемикалии третирани со
Конвенцијата за прекуграничните последици од
индустриските несреќи и Директивата на
Советот за контрола на опасностите од хаварии
со присуство на опасни супстанции

Министерства

19.Спроведување на Национален план за УЖС
имплементација на стратешкиот пристап во
управувањето со хемикалиите на меѓународно
ниво (SAICM)

Министерства

20.Проект за развивање на план за управување УЖС
со отпад од електрична и електронска опрема и
СОРИ
управување со отпадни батерии и акумулатори

Министерства

21. Оперативни трошоци за вработените во Дел на сектори и
МЖСПП
органи во состав

1/2012

1/2012

12/2013

12/2013

1/2011

12/2011

1/2011

12/2013

2 редовно
вработени

6.000.000-2012

2 редовно
вработени

6.000.000-2012

2 редовно
вработени

6.000.000-2013

6.000.000-2013
1.000.000

6.500.000-2011
7.000.000-2012
7.500.000-2013

22. Издавање на стручна литература (книги) од Сите сктори и
областа на животната средина
органи во состав
Вкупно активности во тековната година:

Влада на РМ

1/2011

12/2011

600.000
60.370.000,00

Вкупно активности во следната година:

66.000.000,00

Вкупно активности во година 2:

60.860.000,00

Вкупно за резултат

1/2011

12/2013

187.230.000,00

Резултат 1:

Показател за успешност:

Спроведување на Потпограма за унапредување на животната средина

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 подпрограмата Учество во работата на меѓународни организации и тела за заштита на животната средина, конференции,
билатерална и прекугранична соработка во рамките на предпристапна помош.
Активност

Одговорни

1.Соработка со Европската агенција за животна
средина и европските тематски центри,, учество
на состаноци и известување во доменот на
протекот на приоритетни податоци и
информации, во рамките на EIONET мрежата

МИЦЖС

2.Учество во работата на телата на UN (UNEP,
UNIDO, UNDP,UNESKO), GEF во работата на

Сите сектори и
органи во состан

Консултирани

Временска рамка
Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

Стручни
институции

1/2012

12/2013

МНР

1/2011

Мегународни

12/2013

Потребни ресурси
човечки

Финансиски
[MKD]

7 редовно
вработени

150.000-2012

15 редовно
вработени

750.000-2011

150.000-2013

Секретаријатите на потпишаните меѓународни
договори, Комисија за одржлив развој при УН

на
министерството

организации
присутни во РМ

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

Министерства

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

ССПК

2.500.000-2012
2.000.000-2013

2/2011

11/2013

СОРИ

4 редовно
вработени

800.000-2012
800.000-2013

Министерства
(МНР)

2/2011

11/2013

3 редовно
вработени

СЕП
5.Членарини и учество во организации на
билатерално и мултилатерално ниво од
областа на животната средина

800.000-2011

СПП

Министерства

1.000.000-2011
1.500.000-2012
1.500.000-2013

2/2011

11/2013

10 редовно
вработени

100.000-2011
1.000.000-2012
1.500.000-2013

Вкупно активности во тековната година:

2.650.000,00

Вкупно активности во следната година:

5.950.000,00

Вкупно активности во година 2:

5.950.000,00

Вкупно за резултат 2

1/2011

11/2013

14.550.000,00

Резултат 2:

Показател за успешност:

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

Реализирани активности за спроведување на обврските од потпишаните
меѓународни договори

Резултат 3: Спроведување на Потпрограма за инвестиции во животна средуина
Активност

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

Одговорни

Консултирани

СОРИ

Министерства

УЖС

ЕЛС

Временска рамка
Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

1/2012

12/2013

Потребни ресурси
човечки

Финансиски
[MKD]

2 редовно
вработени

20.000.000-2012
20.000.000-2013

НВО
3. Изградба на пречистителна станица во
Прилеп

ССПК

Министерства

СОРИ

СЕП

2/2012

12/2012

2 редовно
вработени

10.000.000

1/2012

12/2013

3 редовно
вработени

6.500.000-2012

ЕЛС
НВО
4 Санирање на жешки еколошки точки

СОРИ

Министерства

УЖС

ЕЛС

7.000.000-2013

Индустрија
5. Пошумување

УЖС

Министертва

1/2012

12/2013

НВО
6.Изградба на пречистителна станица во н.м.
Волково-Ѓорче Петров

ССПК

7.Изградба на пречистителна станица во Сарај

ССПК

Министертва

1/2011

12/2012

СОРИ
Министертва

1/2011

12/2013

СОРИ

2 редовно
вработени

5.000.000-2012

2 редовно
вработени

72.225.000-2011

2 редовно
вработени

62.000.000-2011

5.000.000-2013

72.225.000-2012

85.625.000-2012
85.625.000-2013

8. Санација и рекултивација на старото
јаловиште од РОЦ" Злетово" во Пробиштип

СОРИ

Министертва

9.Изградба на бунари во месноста Паљурци за
надополнување на нивото на водата на
Дојранско езеро како и за потребите за
наводнување

СОРИ

10.Изградба на пречистителна станица во град
Гевгелија

СОРИ

Министертва

1/2011

11.Пречистување и отстанување на трска и
рогос со песочување на плажите во Дојранско

СОРИ

Министертва

1/2012

Министертва

1/2011

1/2011

12/2012

2 редовно
вработени

4.635.000-2011

2 редовно
вработени

86.000.000-2011

12/2011

2 редовно
вработени

3.000.000-2011

12/2013

2 редовно

6.000.000-2012

12/2012

3.365.000-2012

91.104.000-2012

езеро
12. Картографирање на дел од дното на
Преспанско езеро

СОРИ

вработени

6.500.000-2013

Министертва

1/2011

12/2011

2 редовно
вработени

3.000.000

УЖС
ССПК

15. Изградба на водоснабдителен систем во н.м
Желино-Тетово

СОРИ

Министертва

1/2011

12/2011

2 редовно
вработени

8.000.000-2011

16. Изградба на канализациона мрежа во н.м
Мороиште општина Струга

СОРИ

Министертва

1/2011

12/2011

2 редовно
вработени

9.800.000-2011

17. Изградба на убоден канал во Арачиново

СОРИ

Министертва

1/2012

12/2013

2 редовно
вработени

5.000.0000-2012

2 редовно
вработени

8.775.756-2011

Изградба на фекална канализација во н .м
Сингелиќ општина Гази Баба

СОРИ

Министерства

1/2011

12/2012

35.000.000-2013

8.775.756-2012

Вкупно активности во тековната година:

257.435.000,00

Вкупно активности во следната година:

311.490.000,00

Вкупно активности во година 2:

159.125.000,00

Вкупно за резултат 3

1/2010

12/2012

728.050.000,00

Резултат 3:

Показател за успешност:

Спроведување на Потпорограма инвестиции во животната средина

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

Резултат 4: Спроведување на Потпрограма Дојранско Езеро
Активност

1. Работа на хидросистем Дојранско Езеро

Одговорни

УЖС

Консултирани

ЕЛС

Временска рамка
Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

1/2011

12/2011

- Набавка на опрема и резервни делови

Потребни ресурси
човечки

Финансиски
[MKD]

2 редовно
вработени

37.400.000
5.400.000

Вкупно активности во тековната година:

42.800.000

Вкупно активности во следната година:

/

Вкупно активности во година 2:

/

Вкупно за резултат 4

1/2011

12/2011

42.800.000,00

Резултат 3: Спроведување на Потпрограма Дојранско Езеро

Показател за успешност:
Степен на реализација на активностите предвидени со подпрограмата

Резултат 5: Спроведување на Подпрограма Изградба на каскадни прегради на реката Вардар
Активност

1. Изградба на каскадни прегради на реката
Вардар

Одговорни

СОР

Консултирани

Министерства

Временска рамка
Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

1/2011

12/2012

СОРИ

Потребни ресурси
човечки

Финансиски
[MKD]

2 редовно
вработени

229.229.500

Вкупно активности во тековната година:

70.000.000

Вкупно активности во следната година:

216.857.000

Вкупно активности во година 2:

/

Вкупно за резултат 5

1/2011

Резултат 5:

Показател за успешност:

Спроведување на каскадни прегради на реката Вардар

Степен на реализација на проектот

12/2012

286.857.000,00

Резултат 6: Спроведување на Подпрограма Изградба на приклучок од бунарите до филтер станица за вода за град Гостивар
Активност

1. Изградба на приклучок од бунарите до
филтер станица за вода за град Гостивар

Одговорни

СОР

Консултирани

Министерства

Временска рамка
Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

2/2011

11/2012

СОРИ

Потребни ресурси
човечки

Финансиски
[MKD]

2 редовно
вработени

5.000.000 - 2011
30.000.000-2012

Вкупно активности во тековната година:

5.000.000

Вкупно активности во следната година:

30.000.000

Вкупно активности во година 2:
Вкупно за резултат 6

/
1/2011

Резултат 6:

Показател за успешност:

Изградба на приклучок од бунарите до филтер станица за вода за град
Гостивар

Степен на реализација на проектот

12/2012

35.000.000,00

Резултат 7: Спроведување на потпрограмата Усвојување на правото на ЕУ и Изградба на национален систем за еко-етикетирање на производи и услуги
Активност

1. Донесување на подзаконски акти согласно
Законот за управување со отпадни батерии и
акумулатори

Одговорни

Сектор за ЕУ
(СЕУ)
Управа за
животна средина
– Сектор за отпад

Консултирани

Министерства

Временска рамка

Потребни ресурси

Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

1/2011

11/2011

2 редовно
вработени
(Работна
група
животна
средина,
НПАА)

500.000

1/2011

12/2011

2 редовно
вработени
(РГЖС,
НПАА)

500.000-2011

1/2011

12/2012

2 редовно
вработени
(РГЖС,
НПАА)

480.000-2011

Секретаријат за
европски
прашања (СЕП);
Секретаријат за
законодавство (СЗ)

човечки

финансиски
MKД

Стопанските
комори во РМ
2. Донесување на Закон за управување со
електрична и електронска опрема и
подзаконскит акти

СЕУ

Министерства;

Управа за
животна средина
– Сектор за отпад

СЕП
СЗ
Стопанските
комори во РМ

3. Измена и дополна на постојни закони

СЕУ

Министерства
СЕП
СЗ

440.000-2012

Стопанските
комори во РМ
4.Донесување на подзаконски акти согласно
НПАА кои произлегуваат од Законот за животна
средина; Законот за заштита на природата;
Законот за квалитет на амбиентниот воздух;
Закон за води Закон за управување со отпад,
Закон за бучава во животната средина, Закон за
генетски модифицирани организми, Закон за
управување со отпад за електрична и
електронска опрема

СЕУ и
одговорните
сектори во
МЖСПП и
Управата за
животна средина

Министерства

5.Обука Управување со отпад од пакување на
правни и физички лица на централно и локално
ниво – четири обуки за 60 лица

СЕУ

Министерства;

Управа за
животна средина
– Сектор за отпад

Стопанските
комори во РМ

6. Обука управување со отпадни батерии и
аалумуктори на правни и физички лица на
централно и локално ниво – четири обуки за 60
лица

СЕУ

Министерства;

Управа за
животна средина
– Сектор за отпад

Стопанските
комори во РМ

7. Обука управување со отпад од електрична и
електронска опрема на правни и физички лица
на централно и локално ниво – четири обуки за

СЕУ

Министерства;

Управа за

Стопанските

1/2011

12/2012

СЕП

1/2011

1/2011

1/2011

12/2012

12/2012

12/2012

1 редовно
вработен

650.000-2011

5 редовно
вработени
(РГЖС,
НПАА)

300.000-2011

5 редовно
вработени
(РГЖС,
НПАА)

300.000-2011

5 редовно
вработени
(РГЖС,

300.000-2011

650.000-2012

300.000-2012

300.000-2012

60 лица

животна средина
– Сектор за отпад

комори во РМ

8. Обука за спроведување на прописите од
областа на животната средина

СЕУ и
надлежнисте
сектори во
МЖСПП и УЖС

Министерства;
Стопанските
комори во РМ

9.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

10. Донесување на по три национални еколошки
критериуми годишно за доделување на екоозанаки и нивна промоција.

СЕУ

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

1/2011

7/2011

12/2012

11/2013

Стопанските
комори во РМ

Министерства

Министерства;
Стопанските
комори во РМ

300.000-2012

5 редовно
вработени
(РГЖС,
НПАА)

1.000.000-2011

2 редовно
вработени

300.000-2011

1.000.000-2012

480.000- 2012
440 000- 2013

2/2011

11/2013

Стопанските
комори во РМ
СЕУ

НПАА)

2 редовно
вработени

200.000-2011
480.000 -2012
440 000- 2013

1/2011

12/2012

1редовно
вработен

800.000-2011
800.000-2012

Вкупно активности во тековната година:
5.530.000,00

Вкупно активности во следната година:

4.750.000,00

Вкупно активности во година 2:

880.000,00

Вкупно за резултат 7:

1/2011

11/2013

11.160.000,00

Резултат 7:

Показател за успешност:

Усвојување на правото на ЕУ

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

Изградба на национален систем за еко-етикетирање на производи и услуги

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

Резултат 8.Спроведување на потпрограмата Реализација на законските обврски во однос на издавање на дозволи, согласности и мислења
Активност

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

Одговорни

Управа за
животна средина
(УЖС)

Консултирани

Министерства

Временска рамка
Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

1/2011

12/2013

Потребни ресурси
човечки

Финансиски
[MKD]

6 редовно
вработени

800.000-2011
1.200.000-2012
1.500.000-2013

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

УЖС

Министерства

1/2011

12/2012

4 редовно
вработени

300.000-2011
350.000-2012

заштитени видови и сл.
-Имплементација на законските обврски за
издавање дозволи за увоз, извоз на хемикалии и
опрема која содржи опасни хемикалии
3. Доделување на награди и признанија за
достигнувања во областа на заштита и
унапредување на животната средина.

СКЈ

/

1/2011

12/2013

2 редовно
вработени

500.000-2011
1.700.000-2012
1.800.000-2013

4. Оперативни трошоци за вработените во
МЖСПП

Дел од сектори и
органи во состав

1/2010

12/2012

25.000.000-2011
30.000.000-2012
35.000.000-2013

5. Подршка на проекти на ЕЛС и НВО

Сите сектори и
органи во состав

1/2011

12/2012

1.500.000-2011
1.500.000-2012

Вкупно активности во тековната година:

28.100.000,00

Вкупно активности во следната година:

50.050.000,00

Вкупно активности во година 2:

40.100.000,00

Вкупно за резултат 8

1/2010

11/2013

118.250.000,00

Резултат 8:

Показател за успешност:

Реализација на законските обврски во однос на издавање на дозволи,

Број на издадени согласности по елаборати за ОВЖС, дозволи за ИСКЗ, дозволи

согласности и мислења од МЖСПП.

за увоз и транзит на опасен отпад и Д4 дозволи, дозволи за заштитени видови и
сл.

Резултат 9 : Спроведување на подпрограмата Спроведување на законодавството преку соработка со локалната самоуправа, спроведување на
прекршочни постапки и постапки за порамнување
Активност

Следење на процесот на донесување на акти и
нивна законитост од областа на животната
средина во ЕЛС

Следење на меѓуопштинаската соработка од
областа на животната средина

Давање на мислење и стручна помош за
предлог прописите на општината, градот Скопје
и општините во градот Скопје на нивно барање

1.Спрведување на прекршочни постапки

Одговорни

ССЛСУНР

Консултирани

Министерства

Временска рамка
Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

1/2011

11/2013

Единиците на
локална
самоуправа (ЕЛС)
ССЛСУНР

Министерства

Министерства

1/2011

11/2013

Министерства

Финансиски
[MKD]

5 редовно
вработени

660.000-2011
660.000-2012

5 редовно
вработени

660.000-2011
660.000-2012
660.000-2013

1/2011

11/2013

Единиците на
локална
самоуправа (ЕЛС)
ССЛСУНР

човечки

660.000-2013

Единиците на
локална
самоуправа (ЕЛС)
ССЛСУНР

Потребни ресурси

5 редовно
вработени

660.000-2011
660.000-2012
660.000-2013

1/2011

11/2013

5 редовно

660.000-2011

Единиците на
локална
самоуправа (ЕЛС)
2.Изрекување на прекршочни санкции

ССЛСУНР

Министерства

вработени

660.000-2012
660.000-2013

1/2011

11/2013

ЕЛС

5 редовно
вработени

720.000-2011
660.000-2012
660.000-2013

Спроведување на постапки за посредување

ССЛСУНР

Министерства

1/2011

11/2013

Единиците на
локална
самоуправа (ЕЛС)
3.Обука на државни службеници на централно и
локално ниво за спроведување на прекршочната
постапка и постапка за посредување согласно
законите од областа на животната средина

ССЛСУНР

Министерства,

5 редовно
вработени

720.000-2011
670.000-2012
670.000-2013

1/2011

11/2013

ЕЛС

5 редовно
вработени

720.000-2011
670.000-2012
670.000-2013

Вкупно активности во тековната година:

5.520.000,00

Вкупно активности во следната година:

4.640.000,00

Вкупно активности во година 2:

4.640.000,00

Вкупно за резултат 9

1/2011

11/2013

14.800.000,00

Резултат 9:

Показател за успешност:

Спроведување на законодавството преку соработка со локалната

Број на спроведени надзори над законитоста на актите кои ги носат ЕЛС, број на

самоуправа и спроведување на прекршочни постапки и постапки за
порамнување

прекршочни постапки и постапки за порамнување

Резултат 10: Спроведување на подпрограмата Инспекциски надзор

Активност

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

Одговорни

Државен
Инспекторат за
животна средина
(ДИЖС)

Консултирани

ЕЛС

Временска рамка
Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

2/2011

12/2013

Потребни ресурси
човечки

Финансиски
[MKD]

15 редовно
вработени

1.550.000-2011
2.000.000-2012
2.000.000-2013

ЕЛС (овластени
инспектори за
животна средина)
2.Надзор врз правните лица одговорни за
одржување на националните паркови, парк
шуми, орнитолошки резерватии други заштитени

ДИЖС, ЕЛС

ЕЛС
Национални

2/2011

12/2013

7 редовно
вработени

950.000-2011

подрачја со закон.

УЖС

паркови

300.000-2012
300.000-2013

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

ДИЖС, ЕЛС

МНР

2/2011

12/2013

СЕП

2 редовно
вработени

500.000-2011
200.000-2012
200.000-2013

Вкупно активности во тековната година:

3.000.000,00

Вкупно активности во следната година:

8.000.000,00

Вкупно активности во година 2:

8.000.000,00

Вкупно за резултат 10

1/2011

11/2013

19.000.000,00

Резултат 10:

Показател за успешност:

Инспекциски надзор

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

Програма животна средина
Вкупно активности во тековната година: 39
Вкупно активности во следната година: 65
Вкупно активности во година 2: 53

Потребни
финансиски
средства (МКД)

2011

2012

2013

480.405.000,00

692.237.000,00

274.055.000,00

2.3 План за спроведување на програма ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ и ПИС

2.3 А: Оправданост и дизајн на Програмата за Просторно планирање

Образложение: Програмата ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ произлегува од: Програмата за спроведување на Просторниот План на Република Македонија 20082010 год. донесена на Владина седница на 12.02.2008 год. бр. 19-813/1.
1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2008 година
Интеграција во Европска унија и НАТО
2. НПАА
/
3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:
- Основната стратешка определба на Просторниот План на РМ е остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на

државата и обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска интеграција о соседните и останатите европски земји
- Просторниот План на РМ, како највисок стратешки документ од областа на планирањето на просторот представауава "просторен устав",
долгорочен, интегрален и развоен документ
- Утврдување на рамномерен и одржлив просторен развој на државата
-Определување на намената, како и уредување и користење на просторот
-Задолжително усогласување на соодветните стратегии, основи, други развојни програми и сите видови на планови од пониско ниво, со Просторниот План на РМ

Назив на Програмата: Просторни планови и ПИС

Цел на Програмата:

1. Подпрограма Просторни планови и ПИС

-Ефикасно спроведување на политиката на планирање и уредување на
просторот на РМ.
-Реализацијата на оваа програма е преку изготвување и донесување на
Просторни планови на региони, ,општини, национални паркови, речни сливови
и подрачја од посебен интерес на државата.
Стандардизирање и интегрирање на просторните податоци во министерството

Програмата е

хоризонтална

2.3 Б: План за спроведување на ПРОГРАМА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ и ПИС

Резултат 1: Изготвување на просторни планови на региони и зајакнување на ПИС
Активност

1. Изработка на Просторен План за Охридско
Преспански регион - Предлог фаза

Одговорни

СПП

Консултирани

-Агенција за
планирање на
просторот (АПП)

Временска рамка
Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

1/2011

12/2012

4. Изготвување на Годишни извештаи за
спроведување на Просторен план на Република
Македонија (за секоја година посебен Годишен
извештај)

СПП

СПП

-АПП

човечки

MKД
2 редовно вработени

2.000.000-2011

од СПП и

2.300.000-2012

1/2011

12/2011

2 редовно вработени

-Министерства

од СПП

-ЕЛС

-работен-тим од АПП

-научно-стручни
институции

-научно-стручни лица

-АПП

финансиски

-работен-тим од АПП

-Министерства
2.Изработка на просторен План на Скопски
регион - Предлог План

Потребни ресурси

1/2011

2 редовно вработени

1.000.000-2011

-Министерства

од СПП

3.000.000-2012

-ЕЛС

-работен-тим од АПП

3.000.000-2013

-научно-стручни

12/2013

4.000.000

институции и др.

5. Изготвување на Програма за соработка со
ЕЛС (за секоја година посебна Програма)

СПП

6. Изготвување на двогодишна Програма за
спроведување на Просторниот Плана на РМ
2011-2013

СПП

ЕЛС

-АПП

1/2011

1/2011

12/2012

12/2011

-Министерства

2 редовно вработени

400.000-2011

од СПП

400.000-2012

2 редовно вработени

3.000.000-2011

од СПП
-работен-тим од АПП

7. Измени и дополнувања на просторниот план
на РМ

СПП

Министерства

1/2011

12/2013

2 редовно вработени

20.000.000-2011
15.000.000-2012
15.000.000-2013

8. Соработка со Европската Агенција за
животна средина (EEA) во проектот CLC2006,
фотоинпретација на сателитски снимки и
утврдување на земјината покривка во
Р.Македонија согласно номенклатурата на
EEA.

СПИС

9. Аквизиција на просторни податоци согласно
програмата на Министерството за валоризација
и ревалоризација на заштитените подрачја во
Р. Македонија.

СПИС

Министерства

1/2011

11/2013

2 редовно вработени

100.000-2011
100.000-2012

Министерства

1/2011

11/2012

2 редовно вработени

50.000-2011
50.000-2012

10 ГИС интеграција на просторните податоци во
министерството и нивно ВЕБ презентирање

СПИС

Министерства

1/2010

11/2012

2 редовно вработени

200.000-2011
1.000.000-2012
1.000.000-2013

10. Оперативни трошоци за вработените во
секторот за просторно планирање

1/2010

12/2012

9 редовно вработени

5.500.000-2011
6.500.000-2012
7.000.000-2013

Вкупно активности во тековната година:

36.250.000,00

Вкупно активности во следната година:

28.350.000,00

Вкупно активности во година 2:

26.000.000,00

Вкупно за резултат 1

1/2010

11/2012

Резултат 1:

Показател за успешност:

Изготвување на просторни планови на региони и зајакнување на ПИС

3 (три) просторни планови на региони
Зајакнат просторен информативен систем

Резултат 2: Изготвување на просторни планови за национални паркови и посебно вредни предели

123.100.000,00

Активност

1. Изработка на просторен План за
Националниот парк Маврово

Одговорни

СПП

Консултирани

-АПП

Временска рамка
Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

1/2011

12/2011

Потребни ресурси
човечки

[MKD]
2 редовно вработени

-Министерства

од СПП

-Подготвителни работи и документациона
основа

-ЕЛС

-работен-тим од АПП

-Нацрт и Предлог План

-научно-стручни
институции и др.

-научно-стручни лица
2.500.000-2011

-Министерства

од СПП

2.690.000-2012

-Подготвителни работи и документациона
основа

-ЕЛС

-работен-тим од АПП

-Нацрт и Предлог План

-научно-стручни
институции и др.

-научно-стручни лица

3 Изработка на Просторен План за
националниот Парк Пелистер

СПП

-АПП

-АПП

1/2011

1/2011

12/2012

15.000.000-2011

2 редовно вработени

2 Изработка на Просторен План за
националниот Парк Галичица

СПП

Финансиски

12/2012

2 редовно вработени

1.500.000-2011
1.500.000-2012

-Министерства

од СПП

-Подготвителни работи и документациона
основа

-ЕЛС

-работен-тим од АПП

-Нацрт План

-научно-стручни
институции и др.

-научно-стручни лица

Вкупно активности во тековната година:

19.000.000,00

Вкупно активности во следната година:

4.190.000,00

Вкупно активности во година 2:
Вкупно за резултат 2

1/2011

Резултат 2: Изготвување на просторни планови на национални паркови и
заштитени предели

12/2012

23.190.000,00

Показател за успешност:
3 (три) просторни планови на национални паркови и заштитени предели

Програма просторно планирање
Вкупно активности во тековната година: 4
Вкупно активности во следната година: 12
Вкупно активности во година 2: 18

Потребни
финансиски
средства (МКД)

2011

2012

2013

55.250.000,00

32.540.000,00

26.000.000,00

2.4 План за спроведување на Програма Мониторинг
2.4 А: Оправданост и дизајн на Програмата Мониторинг

Образложение: ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ произлегува од:
1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2011година
Интеграција во Европска унија и НАТО
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
- Развивање на институционалните и административните капацитети во функција на заштита на животната средина, природата и планирање на просторот

Назив на Програмата: Програма за мониторинг на животната средина

Цел на Програмата: Континуирано следење на квалитеот на сите медиуми на
животната средина( воздух, вода , почва, вибрации) и негово унапредување и
развој согласно препораките и методологиите на ЕУ и УНЕЦЕ.

Програмата е

хоризонтална

Резултат 1: Спроведување на Програмата мониторинг и информативни системи
Активност

Одговорни

Консултирани

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

Министерства

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

МИЦЖС
УЖС

Министерства

3. Одржување и надополнување на Катастарот
на создавачи на цврст отпад

МИЦЖС
УЖС

Временска рамка
Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

1/2011

12/2013

1/2011

12/2013

Индустрија

Потребни ресурси
човечки

финансиски
MKД

2 вработени

21.690.610-2011

6 нови
вработувања МИЦЖС

25.000.000-2012

1 нови
вработувања МИЦЖС

900.000-2011

30.000.000-2013

1.500.000-2012
2.700.000-2013

Министертва

1/2013

12/2013

1 ново
вработување МИЦЖС

1.200.000-2013

2013

2013

1 ново
вработување -

1.200.000-2013

ЕЛС
Индустрија

4.Надградба на Катастар на загадувачи на МИЦЖС

/

отпадни води

УЖС

МИЦЖС

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

МИЦЖС
УЖС

Министерства

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

МИЦЖС
УЖС

Министерства

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

МИЦЖС
УЖС

Министерства

8. Ажурирање и надополнување на
индикаторите за животна средина

МИЦЖС

Министерства

1/2011

12/2012

Органи во област
природа
1/2010

12/2011

ЕЛС
1/2011

1/2011

12/2012

12/2012

Статистика

2 редовно
вработени

800.000-2011

2 редовно
вработени

600.000-2011

2 редовно
вработени

1.000.000-2011

1 редовно
вработени

1.500.000-2011

800.000-2012

600.000-2012

1.000.000-2012

1.500.000-2012

2 нови
вработувања
МИЦЖС
9. Спроведување на Оперативна програма за
мерење и следење на нивоата на бучава на
подрачјето на Република Македонија

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

МИЦЖС

Министерства

2/2012

11/2013

УЖС

2 редовно
вработени
1 ново
вработување во
МИЦЖС

Служба за
просторен
информативен
систем

Министерства

2/2011

11/2012

2 редовно
вработени

500.000-2012
500.000-2013
520.000-2011
520.000-2012

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

МИЦЖС

/

2/2011

11/2013

2- редовно
вработени
1 ново
вработување МИЦЖС

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

13.Воспоставување на систем и одржување на
информатичка технологија

МИЦЖС

/

2/2011

12/2013

1 редовно
вработени
3 нови
вработувања МИЦЖС

/

1/2012

12/2013

1 редовно
вработен
3 нови
вработувања МИЦЖС

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

МИЦЖС

Стручни
институции

1/2012

11/2013

ЕЛС

15. Проект – Мониторинг систем на реките во СОРИ
РМ, доопремување (фини градежни зафати,

/

2/2011

11/2013

2 редовно
вработени

720.000-2011
720.000-2012
720.000-2013
11.000.000-2011
12.000.000-2012
13.000.000-2013
2.400.000-2011
820.000-2012
820.000-2013

300.000 – 2012

(4 нови
вработувања МИЦЖС

300.000 – 2013

2 редовно

2.500.000-2011

вработени

инфраструктурни приклучоци и усогласување на
инсталираните елементи и опрема) и ставање
во функција на 11 мониторинг станици на реките
во Македонија

800.000-2012
800.000-2013

16. Поставување на мониторинг станица за МИЦЖС
следење на нивото на загаденост на воздухот

2/2011

11/2011

2 редовно
вработени

5.000.000

17. Набавка на опрема за детекција на хлор во МИЦЖС
кругот на фабриката ОХИС- Скопје

2/2011

11/2011

2 редовно
вработени

1.000.000

2011

2013

16. Оперативни трошоци,
спроведување на програмата

трошоци

за МИЦЖС

10.000.000-2011
11.000.000-2012
13.000.000-2013

Вкупно активности во тековната година:

59.630.610,00

Вкупно активности во следната година:

57.060.000,00

Вкупно активности во година 2:

64.240.000,00

Вкупно за резултат 1:

1/2011

11/2013

Резултат 1:

Показател за успешност:

Спроведување на Програмата мониторинг и информативни системи

Воспоставен информативен систем

180.930.610,00

Воспоставени мониторинг системи на медиуми и области од животната
средина

Програма мониторинг
Вкупно активности во тековната година: 7
Вкупно активности во следната година: 15
Вкупно активности во година 2: 14

Потребни
финансиски
средства (МКД)

2010

2011

2012

30.650.000,00

30.650.000,00

30.650.000,00

За успешно реализирање на активностите на оваа програма се обезбедени средства од буџетската програма 40 мониторинг, а пак се предвидени од програмата 21
унапредување на животна средина подпрограма 2А за одржување на мониторинг станиците, а додека пак за поставување на нови миниторинг станици се
предвидени средства од подпрограмата 2Б. Финансиските средства за комунални услуги, материјални трошоци тековно одржување и обука на вработените се
обезбедени преку буџетската програма 10 администрација.

2.5 План за спроведување на Програма за Инвестирање

2.5 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 2011 година
Интеграција во Европска унија и НАТО
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
- 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 во животната средина

Цел на Програмата:
Финансирање и реализација на активности и проекти 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

Програмата е

ветикална

2.5.Б: План за спроведување на Програмата

Резултат 1: Реализирани проекти во рамки на програмата за инвестирање
Активност

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

Одговорни

СОРИ

Консултирани

Министертва
ЕЛС
Секретаријат за
законодавство

Временска рамка
Почеток

Крај

(месец/година)

(месец/година)

2/2011

11/2013

Потребни ресурси
човечки

финансиски
MKД

4 редовно
вработени во
министерството

457.500.000

-

-

-

-

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
Останати активности од областа на
животната средина
Вкупно активности во тековната година:

122.500.000

Вкупно активности во следната година:

165.000.000

Вкупно активности во година 2:

170.000.000

Вкупно за резултат 1:

Резултат 1:
Реализирани проекти/активности во рамки на програмата:
-

Изработка на Планови и Програми со законски основи и поттикнување

2/2011

11/2013

457.500.000,00

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.

-

-

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

-

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.

Програма за инвестирање
Вкупно активности во тековната година:
Вкупно активности во следната година:
Вкупно активности во година 2:

Потребни
финансиски
средства (МКД)

2011

2012

2013

122.500.000,00

165.000.000,00

170.000.000,00

3. Влијанија врз човечките ресурси

ПРОГРАМА

Резиме на потреба
од нови
вработувања

Резиме на потреба
од
прераспределба на
вработените

Резиме на потреба од обуки

-Обука на државни службеници за подготовка и законодавството;

По основ на НПАА
2011-2013-10
вработувања

-Обука за телата на ЕУ, правила , процедури и преговарање во Генералниот
Директорат за животна средина при ЕК;

По основ на
правична
застапеност

-Обука на државни службеници за сертифицирање на производи и услуги по
ИСО стандарди за еко-етикетирање и др
- Обука за јазици (албански и англиски) почетен и напреден курс

По друг основ

- Обука за MS Office(Word, Exsel, Power Point)
- Обука за Државни структури и процеси во јавната администрација
Администрација

нема

- Обука за Стратешко планирање и анализа на политики
- Обука за Подготовка на стратешки документи и утврдување на стратешки
приоритети
- Обука за Планирање и управување со човечки ресурси
- Обука за pодготовка и спроведување на тендерска документација и договори
за проекти
- Обука за раководствени техники
- Обука за kанцелариско и архивско работење во администрацијата Почетна

- Обука за jавни финансии и финансиско работење

- 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 и
др
- Обука на државни службеници за програмирање и имплементација на ИПА
- Обука за јазици (албански и англиски) почетен и напреден курс
- Обука за MS Office(Word, Exsel, Power Point)
Обука за мониторинг на заштитени подрачја
- Обука за Струцни обуки за мониторинг на заштитените подрачја

По основ на НПАА
2011-2013 – 10
вработувања

-Обука за изработка на планови за управување со заштитени подрачја
-Обука за водење база на податоци за заштитени подрачја

Животна средина

По основ на
правична
застапеност
По друг основ

нема

-Обука за НАТУРА 2000
-Обука за работа со карта на терен
-Обука за водење база на податоци за заштитени подрачја
-Обука за НАТУРА 2000
- Обука за Евалуација на извештаи за безбедносни мерки
-Обука за советници за работа со инструментите со кои располага
Лабораторијата како: Гасен Хроматограф со Масен детектор, Течен
Хроматограф, Јонски Хроматограф,Спектро флуориметар и Гасен
Хроматограф со ФИД и ЕЦД детектор
-Обука за ИСО 14001-Палета на Стандарди за животна средина(Осигурување

на квалитетот и контрола на квалитетот QА/QC
-Обука на Овластени инспектори за животна средина на локално ниво
-Обука на инспектори за заштита на Природата
-Обука за интегрирано спречување и контрола на загадувањето
-Обука за надзор-хемикалии,SEVESO
-Обука за менаџмент со кризи и ризик, индустриски хаварии, природни
катастрофи

По основ на НПАА
2011-2013 – 5
вработувања

Мониторинг

По основ на
правична
застапеност
По друг основ

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 и
др
- Обука за јазици (албански и англиски) почетен и напреден курс
- Обука за MS Office(Word, Exsel, Power Point)
- Обуки microsoft(Managing and Maintaining a Microsoft windows Server 2003
Enviroment, Implementing a Microsoft windows Server 2003 Network infrastructure:
Network Hosts,Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft windows Server
2003 Network Infrasrukture:Network Services)
-Обуки ЛОТУС ДОМИНО(Administering IBM Lotus Domino 6/6.5: Operating
Fundamentals, Administering IBM Lotus Domino 6/6.5:Building the Infrastructure)
- Обука за Web programming(NET programming,SQL programming, Macromedia
Flash 8,Advanced Macromedia Dreamweaver 8.0, PHP programming)
-Обуки за државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиент
возПодготовка на акредитација на калибрациона лабораторија

- Обука за Воспоставување на процедурите за обезбедување на квалитет и
контрола на квалитет од областа на мониторинг на квалитет на амбиент воздух
- Обука за Пресметка на буџет на несигурност на мерење на загадувацките
супстанци (СО2,CО,PM10,NOx,О3) со ТHЕRМО Анализаторите од мониторинг
станиците
- Обуки за водење на националниот катастар на загадувачи во
Р.М.имплементација на Е-ПРТР и моделирање со податоци
По основ на НПАА
2011-2013 – 2
вработувања

Просторно планирање

По основ на
правична
застапеност

нема

- Обука за подготовка и спроведување на просторни планови

По друг основ

По основ на НПАА
2011-2013 – 3
вработувања
Програма за инвестирање

По основ на
правична
застапеност
По друг основ

-Обука на државни службеници за подготовка и спроведување на капитални
проекти
нема

- Обука за јазици (албански и англиски) почетен и напреден курс
- Обука за MS Office(Word, Exsel, Power Point)
- Управување и имплементација на проекти со особен акцент на
инфраструктурни проекти

4. Принципи на правична застапеност

2011

2012

2013

очекувано влијание

очекувано влијание

очекувано влијание

Нови 5 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 5 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 3 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

2011

2012

2013

планирани мерки

планирани мерки

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
политиката за животна средина во останатите
сектори во РМ

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

Стратешко планирање/ подготвување на Буџетот
Во текот на 2011 година ќе се спроведувааат
структурни промени во МЖСПП со цел формитање
и зајакнување на одделението за Стратешко
планирање кое ќе биде надлежно за изготвување на
Стратешки план за министерството и негово
усогласување со буџетските пресметки. Исто така,
ќе ја подготвува Годишната програма за работа на
министерството и ќе превзема активности за рано
предупредување односно утврдување на ризиците.
И ќе превзема активности за подготовка на
стратешки план за 2011-2013 година

Ќе се доекипира и според надлежностите ќе го
координира процесот на стратешкото планирање
како и неговото исполнување , со што ќе
претставува коректив на сите оперативни процеци
кои ќе отстапуваат од утврдените стратешки
приоритети. Поматану ќе се гриќи за подготовка и
следење на Годишната програма за работа на
министерството, подготовка на функционална
анализа и усогласеност на Стратешкиот план со
буџетските пресметки.
Изготвување на редовни извештаи.
И ќе превзема активности за подготовка на
стратешки план за 2012-2014 година

Според надлежностите ќе го координира процесот
на стратешкото планирање како и неговото
исполнување , со што ќе претставува коректив на
сите оперативни процеци кои ќе отстапуваат од
утврдените стратешки приоритети. Понатаму ќе се
грижи за подготовка и следење на Годишната
програма за работа на министерството, подготовка
на функционална анализа и усогласеност на
Стратешкиот план со буџетските пресметки.
Изготвување на редовни извештаи.
И ќе превзема активности за подготовка на
стратешки план за 2013-2015 година

Извршување на Буџетот и управување со средства
Буџетот за 2011 година ќе се реализира согласно
Законот за извршување на буџетот, согласно кој
средствата треба да се користат наменски,
рационално и,економично и ефикасно.Истиот ќе се
реализира преку 5 пет програми и 2 две
подпрограми. Во 2011 се формираше нова
програма одделно од министерството која е

Доекипирање на одделението за буџет.
Следствено на Законот,Буџетот за 2011 година ќе
се реализира согласно Законот за извршување на
буџетот, согласно кој средствата треба да се
користат наменски, рационално и,економично и
ефикасно.Истиот ќе се реализира преку 5 пет
програми и 2 две подпрограми..Преку извршување

Зајакнување на капацитетите на одделението за
буџет
Обука за подготовка и извршување на буџет на
министерството
Буџетот за 2011 година ќе се реализира согласно
Законот за извршување на буџетот, согласно кој

наменета за Државниот инспекторат за животна
средина.Преку извршување на буџетот ќе се следи
и анализира реализацијата и спроведувањето на
стратешките приоритети на Министерството.
Исто така ќе следат активности кои ќе бидат
насочени кон зајакнување на одделението за буџет

на буџетот ќе се следи и анализира реализацијата и
спроведувањето на стратешките приоритети на
Министерството
Обука за подготовка и извршување на буџет на
министерството

средствата треба да се користат наменски,
рационално и,економично и ефикасно.Истиот ќе се
реализира преку 5 пет програми и 2 две
подпрограми..Преку извршување на буџетот ќе се
следи и анализира реализацијата и спроведувањето
на стратешките приоритети на Министерството

Управување со човечки ресурси
Зајакнување и дополнителна
одделението за човечки ресурси

обука

на Зајакнување и дополнителна обука на одделението /
за човечки ресурси

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

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

Внатрешна ревизија
Внатрешна финансиска контрола
Зајакнување на одделението за внатрешна Зајакнување на одделението за внатрешна ревизија Спроведување на ревизии гогласно планот;
Обука на внатрешните ревизири;
ревизија
Изготвување на годишен план за извршување на
Зајакнување на одделението за внатрешна Зајакнување на одделението за внатрешна ревизии;
финансиска контрола
финансиска контрола со пополнување на
Подготвивање на редовни Извештаи;
систематизираните работни места;
Во МЖСПП е формирано одделение за
внатрешна ревизија кое е под непосредна Обука за пишани процедури согласно законот за
одговорност на министерот.
јавни набавки;
Активностите на одделението се: проценка дали Изготвување на Годишен извештај за извршување на

работењто на МЖСПП е во согласност со
законските, позаконските и интерните акти; оценка
од аспект на економичност и ефикасност на
МЖСПП како и давење на препораки за
подобрување;
испитува
точноста
на
сметководствените податоци; ги утврдува и
оценува ризиците;

ревизија;
Мерки и активности на одделението во насока на
намалување на случаите на злоупотреба на
службената положба како и намалубање на
корупција во МЖСПП;
Јакнење на капацитетите
одделението;

на

За јакнење на капацитетите на одделението ќе се
пополнат сите систематизирани работни места; Подготвување на редовни извештаи;
кадровско
екипирање
на
одделението;
Изготвување на Годишен извештај за извршување
на ревизија;

персоналот

на

