Стратешки план 2007-2009

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1. Опис на органот на државната управа
1.1

Мисијата

1.2
Резиме
на
задачите
обврските и активностите

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

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

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
планови
и
техничка
документација
за
реализација на инфраструктурни
проекти

2.2 Интегрирање на политиката
за
животна
средина
во
останатите секторски политики

Изработен
нацрт
на
Националната
Стратегија
за
одржлив развој на РМ
Имплементација на препораките
(мерки и активности) од вториот
НЕАП
Воспоставени процедури за ЕИА и
ИППЦ
Ревалоризација на заштитените
подрачја;
Постапки за преплогласување на

2.3 Планирање и одржливо
користење
на
просторот
и
природните богатства

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
планови
и
техничка
документација
за
реализација на инфраструктурни
проекти
Усвоена Стратегијата за одржлив
развој на РМ
Имплементација на препораките
(мерки и активности) од вториот
НЕАП

2009 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
планови
и
техничка
документација
за
пеализација на инфраструктурни
проекти
Имплементација на мерки од
Стратегијата за одржлив развој
на РМ
Имплементација на препораките
(мерки и активности) од вториот
НЕАП

Ревалоризација на заштитените
подрачја;
Постапки за преплогласување на

Ревалоризација на заштитените
подрачја;
Постапки за преплогласување на
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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
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

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

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

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 и
активно учество во донесување
на одлуки
Унапреден
просторен
информативен систем

Спроведување
на
законската
регулатива
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
Членство во Европска агенција за
животна средина

Спроведување
на
законската
регулатива
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
Членство во Европска агенција за
животна средина

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

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

Зајакнати
капацитети
на
министерствотот за заштита и
унапредување
на
животната
средина за подготвување на
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животната средина, природата и
планирање на просторот

користење
на
предпристапни
фондови на ЕУ
Зајакнати капацитети на ЕЛС за
управување
со
животната
средина
Зајакнати
капацитети
за
планирање на просторот

проектни апликации
Зајакнати
капацитети
за
креирање и спроведување на
политики за животната средина
Воспоставена Управа за животна
средина
Зајакнати
капацитети
на
државниот
инспекторат
за
животна средина
Зајакнати капацитети на ЕЛС за
управување
со
животната
средина

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

2.8
Унапредување
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),
АП-ЕП и ЕУ прашалникот
Имплементација на проекти
Спроведување на програма за
инвестиции
Спроведување на оперативна
програма
за
предпристапна
помош на ЕУ
Реализација на инфраструктирни
проекти (третман на отпадни
води, управување со отпад и
индустриски жаришта)

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 програма за
инвестиции
Спроведување на оперативна
програма
за
предпристапна
помош на ЕУ
Реализација на инфраструктирни
проекти (третман на отпадни
води, управување со отпад и
индустриски жаришта)

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 програма за
инвестиции
Спроведување на оперативна
програма
за
предпристапна
помош на ЕУ
Реализација на инфраструктирни
проекти (третман на отпадни
води, управување со отпад и
индустриски жаришта)

на

2.9 Зголемување на нивото на
инвестиции
во
животната
средина
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3. Програми за постигнување на целите и приоритетите
3.1 Вертикални програми (Анекс 1 треба да се пополни за секоја програма/потпрограма/активност)
Програма
Потпрограми и проекти кои се содржат во Програмата
3.1.1.1 Усвојување на правото на ЕУ
3.1.1 Програма за усвојување на
3.1.1.2 Изградба на национален систем за еко-етикетирање на
правото на ЕУ и усогласување со
производи и услови
стандардите на ЕУ
3.1.2
Животна средина и
3.1.2.1 Природа
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
3.1.2.6 Санација на жешки точки
3.1.3 Просторно планирање и
3.1.3.1 Разработка на ПП на РМ
ПИС
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 Програма за инвестиции
3.1.4.1. Програма за инвестиции во животната средина
во животната средина
согласно ЗЖС
3.2 Хоризонтални програми (Анекс 2 треба да се пополни за секоја програма/потпрограма/активност)
Програма
Потпрограми и проекти кои се содржат во Програмата
3.2.1. Води
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 Мониторинг и Управување
3.2.2.1 Воздух
со податоци
3.2.2.2 Води
3.2.2.3 Информативен систем за животна средина
3.2.2.4 Лабораторија
3.2.3. Меѓународна соработка
3.2.3.1 Билатерална и соработка со ЕУ
3.2.3.2 Мултилатерала

Соодветна цел/приоритет
2.2, 2.4, 2.7
2.1, 2.3, 2.4

2.2, 2.3, 2.4, 2.5

2.1, 2.4

Соодветна цел/приоритет
2.1, 2.3, 2.8
2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8

2.4, 2.8
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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 2005
1. Донесен Закон за животна средина
(„Службен Весник на РМ” 53/05);
2. Донесени подзаконски акти :
- Уредба за определување на проектите и за
критериумите врз основа на кои се определува
потребата за спроведување постапка за оцена на
влијанието врз животната (Службен Весник на РМ
бр.74/05)
- Уредба за определување на активностите на
инсталациите за кои се издава интегрирана
еколошка дозвола односно дозвола за усогласување
со оперативен план и временски распоред за
поднесување
на
барање
за
дозвола
за
усогласување со оперативен план. (Службен Весник
на РМ бр.89/05)
- Уредба за гранични вредности за нивоата и
видовите
на
загадувачки
супстанции
во
амбиентниот воздух и праговите на алармирање,
рокови за постигнување на граничните вредности,
маргини на толеранција за гранична вредност,
целни вредности и долгорочни цели (“Службен
Весник на РМ” бр.50/05);
- подзаконски акти од областа на финансирање
во животната средина (Правилник за начинот,
постапката
и
роковите
за
утврдување,
пресметување,
уплатување
на
надоместоците;начинот и постапката за водење,
одржување
и
чување
на
евиденција
за
пресметаниот
и
уплатениот
надоместок
за
содржината,
начинот
и
роковите
за
воспоставување,
одржување
и
водење
на
евиденција на обврзниците, како и начинот на

Резиме на очекувани/постигнати резултати
во 2006 г.
Донесени подзаконски акти :
-со кои се регулира постапката за издавање
интегрирани
еколошки
дозволи
(4
подзаконски акти- Правилник за постапката за
добивање А – интегрирана еколошка дозвола
(Службен Весник на РМ бр.4/06); Правилник за
постапкта за добивање Б – интегрирана еколошка
дозвола (Службен Весник на РМ бр.4/05);
Правилник за добивање дозвола за усогласување
со оперативен план (Службен Весник на РМ
бр.4/06); Правилник за поблиските условите кои
треба да ги исполнува Научно-техничката
Комисија за најдобри достапни техники (Службен
Весник на РМ бр.71/06)
-со кои се регулира постапката за оцена на
влијанието врз животната средина (6
подзаконски акти – Правилник за инфрмациите
што треба да ги содржи известувањето за
намерата за изведување на проектот и постапката
за утврдување на потребата од оцена на
влијанието на проектот врз животната средина
(Службен Весник на РМ бр.33/06); Правилник за
содржината на барањата што треба да ги
исполнува студијата за оцена на влијанието на
проектот врз животната средина (Службен Весник
на РМ бр.33/06); Правилник за содржината на
објавата на известувањето за намерата за
спроведување на проект,
на решението за
потребата од оцена на влијанието на проектот врз
животната средина, на студијата за оцена на
влијанието врз животната средина, на извештајот
за соодветноста за оцена на влијанието врз
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доставување на податоци за евиденција (“Службен
Весник на РМ” бр.115/05; Правилник за условите,
начинот и постапката за враќање на надоместокот
за производство и увоз на тутунски производи,
нафтени деривати и пластични производи и
амбалажи од пластични маси (“Службен Весник на
РМ” бр.115/05)
- подзаконски акти од областа на природата:
Правилник за содржината на плановите за
управување со заштитени подрачја и содржината
на годините програми за заштита на природата
Закон за заштита на природата (“Службен весник
на РМ” бр. 117/05)
- подзаконски акти од областа на отпадот (Листа
за видови отпад (“Службен Весник на РМ”
бр.100/05);Правилник за начинот и Програмата за
полагање на стручен испит за управител со отпад,
образецот на уверението, како и висина и начин на
плаќање на надоместокот за полагање на стручен
испит управител за отпад (“Службен Весник на РМ”
бр.105/05); Правилник за формата и содржината на
еколошката ознака, начинот, условите и постапката
за нејзино доделување и користење, како и
составот и начинот на формирање и работа на
комисијата (“Службен Весник на РМ” бр.109/05);
- Правилник за постапката, начинот и условите за
доделување награди и признанија за достигнувања
во областа на животната средина, како и начинот
на работа и составот на комисијата (“Службен
Весник на РМ” бр.109/05);
- Правилник за трошоците за работите извршени
надвор од управна постапка (“Службен весник на
РМ” бр. 100/05)
- Наредба за забрана на производство, промет и
употреба на детергенти за машинскло перење на

животната средина и на решението со кое се дава
согласност или се одбива спроведување на
проектот, како и начин на консултирање на
јавноста (Службен Весник на РМ бр.33/06);
Правилник за дополнителните криетериуми,
начинот, постапката и надоместокот на трошоците
на вклучување и исклучување на листата на
експерти за оцена на влијанието врз животната
средина (Службен Весник на РМ бр.33/06);
Правилник за формата, содржината, постапката и
начинот за изработка на извештајот за
соодветноста на студијата за оцена на влијанието
врз животната средина, како и постапката за
овластување на лицата од листата на експерти за
оцена на влијанието врз животната средина, кои
ќе го изготват извештајот (Службен Весник на РМ
бр.33/06); Правилник за висината на трошоците за
спроведување на постапката за оцена на
влијанието на проектот врз животната средина кој
ги надоместува инвеститорот (Службен Весник на
РМ бр.33/06) , укинат со Одлука на Уставен суд
бр.151/2005 и 233/05 од 21 јуни 2006 година
(Службен Весник на РМ бр.79/06).
-Правилник за содржината на извештајот за
животна средина (“Службен весник на РМ”
бр.35/06)
-Подзаконски акти од областа на отпадот:
Правилник за формата и содржината на дневникот
за евиденција, формата и содржината на
формуларот за идентификација, и формуларот за
транспорт и обрасците за годишни извештаи за
правни и физички лица и годишни извештаи за
градоначалник (“Службен Весник на РМ” бр.7/06);
Правилник
за
начинот
и
условите
на
функционирање на интегрирани еколошки мрежи

7

текстилни производи со содржина на фосфор во
органска или неорганска форма со над 0,5%
тежински (“Службен весник на РМ” бр.27/05)

за отстрнување на отпадот (“Службен весник на
РМ” бр. 7/06); Правилник за формата и
содржината на барањето, форма и содржина на
дозволата за собирање и транспортирање на
комунален и други видови неопасен отпад како и
минимално технички услови (“Службен весник на
РМ” бр. 7/06); Правилник за начинот на
постапување со отпад од азбест и со отпад од
производи кои содржат азбест (“Службен весник
на РМ” бр. 89/06).
-Наредба за забрана за собирање заради
користење и трговија на растителните видови на
gentiana lutea и gentiana punctata (“Службен
Весник на РМ” бр.86/06)
-Подзаконски акти од областа на воздухот:
Правилник
за
критериумите,
методите
и
постапките за оценување на квалитетот на
амбиентниот воздух (“Службен Весник на РМ” бр.
82/06); Наредба за забрана на увоз на
употребувани фрижидери, замрзнувачи или други
уреди за ладење или замрзнување и увоз на
супстанциите што ја осиромашуваат озонската
обвивка (“Службен весник на РМ” бр.87/06).
-Правилник за содржината на годишниот
извештај за извршениот инспекциски надзор како
и начинот и рокот за негово доставување
(“Службен Весник на РМ” бр.71/06)
Очекувани резултати до крајот на 2006 година:
-Доставување до Влада на РМ предлогот за
донесување на Законот за заштита од бучава во
животната средина
-Донесување на подзаконски акти согласно
предвидената
динамика
во
Националната
Програма за усвојување на правото .(3
подзаконски акти од областа на животната
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средина, 5 подзаконски акти од областа на
отпадот, 2 од областа на воздухот, 2 од областа на
природата).
3.1.2 Животна средина и природа

- Реализација на проект за изработка на втор
Национален еколошки акционен план – нацрт
верзија
- Изработени ЛЕАП-и за 6 општини во РМ
Струмица,Тетово,Крушево,Делчево,СтароНагоричан
е (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,
ПОПсИзготвен 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),
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

- Усвоен е вториот Национален еколошки
акционен план
- Развивање на Национална стратегија за одржлив
развој со АП на РМ – реализирана воведна фаза
-Изработка на Локални еколошки акциони планови
за Ново Село, Демир Хисар, Демир Капија и Гази
Баба
-Изработени ЛЕАП-и за ЕЛС: Дојран, Теарце,
Илинден, Ѓорче Петров, Дебарца во рамките на
проектот
Развивање
на
ЛЕАП-и
во
РМ,
имплементиран од РЕЦ (изработена е и драфт
национална методологија за изработка на ЛЕАП-и)
-Изработка на Профил за Локална Агенда 21 за
ЕЛС: Дојран,Неготино и Крушево
-Програма за координација и хармонизација со
локалната самоуправа - соработка со ЕЛС и
воспоставување на меѓуресорска и меѓусекторска
соработка
-Канцеларија за ПОПс - Проект за елиминација на
PCBs во РМ – подготвителни активности
-Канцеларија за ПОПс - Проект за здраво
управување и одлагање на медицинскиот отпад –
подготвителни активности
- Изработка на втора Национална комуникација за
климатски промени – Изработен инвентар на GHG
- Развивање на Стратегијата за спроведување на
Протоколот од Кјото во РМ
- Канцеларија за заштита на озонска обвивка реализација на петта фаза од проектот за заштита
на озонска обвивка – тековна активност
- Канцеларија за заштита на озонска обвивка -
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Национален извештај за имплементација на
Конвенцијата за биолошка разновидност, годишен
извештај за имплементација на СИТЕС (доставен до
секретаријатот на конвенцијата)
- Изготвени се тематски извештаи за состојба и
статус на биодиверзитетот кај тревни, крајбречни,
речни екосистеми, од аспект на антропогени
влијанија)
Активности
за
заштита
на
биолошката
разновидност за 2005 година претставуваа тековни
активности, поврзани со управна постапка
за
издавање SITES дозволи и Д4 дозволи за
регулирање на меѓународна трговоја со диви
растителни и животински видови
- Реализирани активности во рамките на проектот
за зачувување на планината Пелистер
- Имплементирани активности во рамките на
проектот за интегрално управување на Преспа Парк
- Реализација на тековни активности во рамките на
Програмата за јавни инвестиции
(реализирани
активности во рамките на инфраструктуни проекти)
-Редовно учество во годишните состаноци на ЦЦМСНАТО 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
- Одбележани 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,

имплементација на проектот “План за комплетна
елиминација на CFCs во Република Македонија” –
тековна активност
- Проект: Анализа на влијанието врз животната
средина од воениот тренинг полигон ,,Криволак,,
и управување со истиот,, - тековна активност
- Имплементација на проект
Еколошки куќи
базирани на еколошки-пријателски полимерни
композитни материјали – ГАП анализа на
законодавство во областа
- Изработени се документи, планови, програми и
извештаи од областа на стратешко планирање и
креирање на политики за животната средина
-Изготвен е план за управување со НП Пелистер
-Проектот “Индикативна карта за Пан-европската
еколошка мрежа во Југоисточна Европа – тековни
активности
-Изработени се голем број на информации,
предлози и стручни основи за прогласување на
природно наследство
- Изработен е годишен извештај за состојбата со
заштитените подрачја во РМ - CDDA базата на
податоци
- Извршени се стручни увиди во состојбата со сите
заштитени подрачја почнувајки од Строгите
природни резервати, Националните паркови и
другите категории на заштитените подрачја.
- Извршен е Мониторингот за заштита на
египетскиот мршојадец (Neophron pernopterus) во
Р.Македонија како трет дел од проектот по
акциониот план за заштита на мршојадците на
Балканот и пошироко
- Снимен е документарен филм под наслов
"Белоглавиот мршојадец на хранилиште"
- Изготвени тематски извештаи за состојба и
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- 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
- Соработка со електронските и печатени медиуми
-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
- Проект за заштита на Охридско Езеро (Светска
банка) – реализација на планирани активности

статус на биодиверзитетот
- Активности за заштита на биолошката
разновидност поврзани со управна постапка за
издавање SITES дозволи и Д4 дозволи за
регулирање на меѓународна трговоја со диви
растителни и животински видови
- Пошумување на одредени локации на РМ
- Тековни активности за издавање на Д4 дозволи,
издавање мислења за доделување концесии за
вршење на детални геолошки истаражувања и
експлоатација на минерални суровини и мислење
за управна постапка/оддобрение за градба
- Активности за утврдување на времени локации
за депонии на комунален отпад
- Активности за изградба и уредување на
комунални депонии во различни подрачја на РМ
- Идентификација на можни CDM
проекти
согласно Протоколот од Кјото и потребната
институционална рамка за водење на CDM
циклусот
- Поставени основите на идната 5-годишна
програмска соработка со Шведскиот инспекторат
за хемиклаии
- Унапредена соработката со високошколскиобразовни институции
- Кампања за намалување на отпад - Замена на
пластични кеси со платнени торби
- Тековни активности во рамките на Кампања за
заштита на природата - НП Пелистер
- Реализиран проект за и означување/уредување
на едукативно-показна патека во НП Пелистер
Изготвена
проектна
документација
за
реконструкција на Информативен центар на НП
Пелистер
- Одбележани деновите по еколошкиот календар:
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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
- Остварена редовна соработка со печатени и
електронски медиуми
- Проект-Зелен Пакет- отпишан договор со
донатор-Австриска Влада
- Проект Подобрување на практичното учество на
јавноста - следни чекори во имплементацијата на
Архуската конвенција во Албанија, Босна и
Херцеговина, Србија и Црна Гора, Македонија и
Косово - изготвена е првата верзија на прирачник
за практичното учество на јавноста во процесот за
донесување на одлуки
- Изработени скулптури како национални обележја
на трите национални парка во РМ
- Започната е постапка за акредитација на
централната лабораторија при МЖСПП
- Изврчени се увиди во рамките на работата на
ДИЖС
- Реализација на тековни активности во рамките
на Програмата за јавни инвестиции
- Редовно учество во годишните состаноци на
ЦЦМС-НАТО и рестартитање на проектот за ЕИА
на воениот тренинг полигон Криволак
- Подготвителни активности за институционално
зајакнување на МЖСПП за воспоставување и
спроведување на ЕИА и ИППЦ процедури
- Имплементирани активности во рамките на
проектот за интегрално управување на Преспа
Парк
-Уредување на еко катчиња
- Проект за заштита на Охридско Езеро (Светска
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3.1.3 Просторно планирање и ПИС

3.1.4 Програма за инвестиции во
животната средина

- 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 дистрибуција
на просторни податци
- Изработени се најразличити тематски мапи
- Произведени, обработени, дизајнранирани и
дистрибуирани просторни податоци во аналогна и
дигитална форма.
- Реализирана
Програма за инвестиции за
заштита на животната средина

банка) – реализација на планирани активности,
изработка на документ за втора фаза
- Изготвен Просторен план на регионот на
сливното подрачје на р.Треска
- Изработка на предлог план за Охридскопреспанскиот регион
- Тековни активности за спроведување на ПП
на РМ
- Тековни активности за изработка на услови за
планирање (Агенција за ПП)
- Подготвени правилници за услови за
планирање и начин и постапка на изготвување на
извештаите за спроведување на ППРМ
Тековни активности на Националниот комитет
UN Habitat
Партиципирање во националниот и мониторинг
комитет за INTEREG III B CADSES програмата
- Изработени се најразличити тематски мапи
Произведени, обработени, дизајнранирани и
дистрибуирани просторни податоци во аналогна и
дигитална форма.

- Реализација на Програма за инвестиции за
заштита на животната средина
- Подготвени прелиминарни програми и проектни
низи за капитални инвестиции за третман на
отпадни води и управување со отпад (ИПА)
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3.3 Вертикални програми (Анекс 2 треба да се пополни за секоја програма/потпрограма/активност)
Програма
Резиме на постигнати резултати во 2005 г.
Резиме на очекувани/постигнати резултати во
2006 г.
- Изграден колекторски систем и пречистителна
3.2.1 Води
- Изградба на системи за третман на отпадни води
станица за Беровско Езеро и Национален Парк
- Изградба на системи за водоснабдување
Пелистер
- Тековно одржување на хидросистемот Дојранско
- Стабилизирани порои
Езеро
- Уредување на речни корита
- Регулирано речното корито на р. Луда Мара
- Санација и стабилизација на порои
- Потпишан Меморандум за разбирање со
Швајцарската страна за Програмата за води за
изградба на пречистителна станица во Берово со
примарна и секундарна канализациона мрежа,
реконструкција на постојната фабрика за вода во
Берово и изградба на 6 препумпни станици во
колекторскиот систем за Охридско Езеро
- Тековно одржување на хидросистемот Дојранско
Езеро
- Изградба на фекална канализација во НП
Пелистер
- Изградба на фекална канализација во Делчево
- Изградба на фекална канализација , тромеѓе
Куманово
3.2.2 Мониторинг и управување со
податоци

- Пуштени во работа мониторинг станицата за
следење на загадувањето од сообраќајот во Скопје
и мобилната мониторинг станица за квалитет на
воздух во Кавадарци.
- инсталирани се 6 LVS (low volume sampler - ниско
волуменски семплери) и 4 HVS (High volume
samplers - 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

- Континуирана реализација на активностите во
рамките на Државниот автоматски мониторинг
систем за квалитет на амбиентен воздух
- Прибирање, обработка, анализа и валидација на
податоците добиени од Државниот автоматски
мониторинг систем за квалитет на амбиентен
воздух и подготовка на месечни извештаи
- Собирање, систематизирање, анализа, обработка
и презентирање на податоци за состојбите,
квалитетот и трендовите во сите сегменти на
животната средина (вода, воздух, почва, бучава,
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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)
- Подготовка на Катастарот за загадувачи и
загадувачки супстанции во воздухот во РМ.
- Ревидираење на драфт верзијата и подготовка на
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 – набавка на опрема и изградба на
станици

отпад, биодиверзитет)
- Подготовка на годишен извештај од обработени
податоци за квалитетот на животната средина за
2005 година
- Изготвена брошура за Индикатори за животна
средина 2005 год
- Реализација на активностите во рамките на
компоненетата М3 „Прелиминарана проценка на
квалитеотот на воздухот и воспоставување на
зони и агломерации“ од проектот „Зајакнување на
управувањетот во животната средина“ од КАРДС
2004 програмата
- Реализација на активностите во рамките на
проектот за подготовка на Национална стратегија
за апроксимација во животната средина од КАРДС
2005 програмата
- Започнување на твининг проект „Подобрување
на квалитетот на воздухот“
- Реализација на активностите во рамките на
проектот за подготовка на публикација за
статистика во животната средина во соработка со
ДЗС
- Започнување и реализација на активностите за
изготвување на индикатори за подготовка на
Извештајот за Пан-европска Министерската
Конференција во Белград 2007 г., како и
изготвување на национален сет на индикатори од
КАРДС регионална програма.
-Во соработка со Централната лабораторија за
животна средина направени се прелиминарни
анализи за присуството на тешките метали и
одредени пестициди во почвата на одредени
локации во непосредна близина на т.н. жешки
точки.
- Воведена CORINAIR (CoR Inventory Air Pollution)
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медотологија за инвентаризација на емисиите во
воздухот
во
Република
Македонија
како
национална медодологија.
- Континуирана реализација на активности во
рамките на проектот за мониторинг систем на
реките во РМ
3.2.3. Меѓународна соработка

- 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 на поединечните билатерални и/или
стручни тела (мешовитата меѓувладина баварскомакедонска
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.

- Потпишан Меморандум за соработка за
спроведување на Протоколот од Кјото со Р.
Словенија
Отворена
заедничка
канцеларија
за
спроведување на Протоколот од Кјото меѓу
МЖСПП на РМ и Р.Италија
- Исполнети обврски кон билатералните и
меѓународните договори
- Учество во дефинирање и известување по
регионални
иницијативи,
како
Атинскиот
меморандум за слободен енергетски пазар, дел за
животна средина
- Унапредена соработката со ЕУ, преку ЕАР во
рамките на одделните (национални и регионални)
КАРДС програми
- Тековни активности во рамките на Спогодбата
за стабилизација и асоцијација - активно учство
во работата на подкомитетот меѓу РМ и ЕУ за
транспорт, животна средина, енергетика и
регионален
развој
и
во
Комитетот
на
стабилизацоја и асоцијација
- Подготовка и редовно ажурирање на Акцискиот
план за Европско партнерство
- Координација на активности во рамки на РЕРЕП
програмата
- Координација на активности за изработка на
НПАА – дел животна средина
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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;
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

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

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

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
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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;
3.1.3 Просторно 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 инвестиции во
животната средина

Министерство за економија
Министерство за финансии
Министрство
за
земјоделство,
шумарство и водостопанстсво
Минстерство за транспорт и врски

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
Управа за водостопанство

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
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Програма

Други органи на државната управа
кои биле консултирани

Други државни органи
биле консултирани

кои

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

3.2.3. Меѓународна соработка

- 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)

УХМР, РЗЗЗ и др.

Други
органи
консултирани

кои

биле

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
Научно
и/или
образовни
институции и институти, ЕЛС и
др.
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6. Влијанија врз регулативата
Програма

Закони

Подзаконски акти

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

- Предлог за донесување на
Закон за води
- Предлог за донесување на
Закон за бучава
- Подготовка на нацрт Закон за
хемикалии
- Подготовка на нацрт Закон за
ГМО

3.1.2 Животна средина и природа

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

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,
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

3.1.3

-Измена и дополна на Закон за
спроведување на ПП на РМ,
(усогласување со новиот Закон
за просторно и урбанистичко
планирање)

/

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

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

Просторно планирање и ПИС

3.1.4 Програма за инвестиции во
животната средина
Програма

Внатрешни
акти
и
правилници
1.
Донесување
на
Функционална анализа
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 3.1.1
-Подготовка на правилник за
систематизација
-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)
Програма
за
инвестиции
согласно Закон за животна
средина
Внатрешни
акти
и
правилници
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3.2.1 Вода

Предлог за донесување
Закон за води

на

Сите подзаконски акти кои ќе
произлезат од предлог Законот
за води

3.2.2 Мониторинг и Управување со
податоци

/ (се е регулирано со Закон за
животна средина)

Подзаконски акти согласно ЗЖС
и останатите секторски закони

3.2.3 Меѓународна соработка

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

Подзаконски
акти
согласно
Законот за животна средина

Сите
внатрешни
акти
и
правилници
акти
кои
се
однесуваат на оваа програма се
предвидени во Програмата
/
Согласно
барањата
на
ратификувани
меѓународни
договори – интерни акти

7. Влијанија врз човечките ресурси (Забелешка: Во Анекс 1 и 2 се даваат детални податоци за секоја потпрограма/проект)
Резиме на потребната
Програма
Резиме на недостатоците кои треба да се
Резиме на вишокот
приоритетна обука
пополнат –
со пресметки за потребните
од вработени кои
финансиски средства
треба
да
се
прераспределат
1. Реорганизација на Секторот за регулатива и
Нема
вишок
3.1.1
Програма
за
Потребни се обуки за:
стандардизација во следните одделенија (за што
вработени
усвојување на правото
- Обука
за
спроведување
на
се предвидени и нови вработувања
кои треба да се
на ЕУ и усогласување со
постапката
за
преговарање
и
- Одделение
за
нормативни
работи
и
прераспределат
стандардите на ЕУ
издавање на ИСКЗ Дозволи за
апроксимација
усогласување со Оперативни планови;
- Одделение за стандарди
- Обука
за
спроведување
на
- Одделение за управни работи
постапката за оцена на влијанието врз
(за остварување на овој недостаток има потреба
животната средина од одредени
од нови вработувања, но со проекцијата на
програми и проекти;
Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени
- Обука за подготовка на извештаи
финансиски средства. Во анексите е претставена
од областа на животната средина
потребата од нови вработувања за секоја
согласно обврските од меѓународно
подпрограма одделно)
ратификуваните договори
- Обука и ангажирање на експерти
за подготовка на подзаконските акти
кои
произлегуваат
од
СЕВЕСО
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3.1.2 Животна средина
и природа

1.
Реорганизација на Службата за животна
средина и формирање на Управа за животна
средина. Особено треба да се зајакнат
капацитетите за управување со ЕИА, ИППЦ,
природа и отпад.
2. Зајакнување на капацитетите и реорганизација
на Државниот Инспекторат за животна средина .
3.
Формирање на сектор за комуникација со
јавноста.

Нема вишок на
вработени кои треба
да се препаспределат

Директивата
и
Директивата
за
одговорност од штета
- Обука на единиците на локална
самоуправа
за
донесување
подзаконски акти од областа на
животната
средина
во
локална
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.
1. Потребна е дополнителна обука во
Службата за животна средина за
спроведување на ЕИА постапката и за
издавање
на
А-ИСКЗ
дозволи
(дополнително потребна е обука и на
ЕЛС).
2. Потребна е обука на Државен
инспекторат за животна средина за
спроведување инспекциски надзор во
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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.

4.
Предвидена е реорганизација на Секторот
за одржлив развој со три одделенија: Одделение
за подготовка и имплементација на проекти,
одделение за стратешко планирање и одделение
за меѓуресорска соработка.
5.
Потребна е реорганизација и зајакнување
на Македонскиот информативен центар
(за остварување на овој недостаток има потреба
од нови вработувања, но со проекцијата на
Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени
финансиски средства. Во анексите е претставена
потребата од нови вработувања за секоја
подпрограма одделно)

3.1.3
Просторно
планирање и ПИС

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 и Служба за просторен
развој
(за остварување на овој недостаток има потреба
од нови вработувања, но со проекцијата на
Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени
финансиски средства. Во анексите е претставена
потребата од нови вработувања за секоја
подпрограма одделно)

Нема
вишок
на
вработени кои треба
да се прераспределат

3. Сектор за одржлив развој - обука за
спроведување на политики, стратегии
и програми во областа на животната
средина. Евидентиран е недостаток на
обучен кадар за изработка и следење
на капитални
инфраструктурни
проекти од областа на животната
средина, особено оние кои треба да се
финансираат
од
предпристапните
фондови ЕУ
/
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3.1.4
Програма
инвестиции
животната средина

за
во

Програма

3.2.1 Вода

3.2.2
Мониторинг
и
Управување со податоци

1.Зајакнување и реорганизација на одделение за
подготовка и спроведување на проекти (види
3.1.2)
(за остварување на овој недостаток има потреба
од нови вработувања, но со проекцијата на
Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени
финансиски средства. Во анексите е претставена
потребата од нови вработувања за секоја
подпрограма одделно)
Резиме на недостатоците кои треба да се
пополнат –
со пресметки за потребните
финансиски средства
Формирање на стручно тело надлежно за
управување со води
Формирање на тела за управување со речни
сливови
(за остварување на овој недостаток има потреба
од нови вработувања, но со проекцијата на
Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени
финансиски средства. Во анексите е претставена
потребата од нови вработувања за секоја
подпрограма одделно)
Зајакнување на МИЦ за мониторинг на воздух,
бучава, прибирање и обработка на податоци за
воздух, вода, бучава, отпад, почва и природа и
биодиверзитет, и изработка на катастри и
регистри
Воведување нови функции на информацискиот
систем за животна средина (за одржување и
администрирање како и поддршка на корисниците
на информацискиот систем за животна средина)
(за остварување на овој недостаток има потреба

Нема
вишок
на
вработени кои треба
да се прераспределат

1. Обука за изработка на економски и
финансиски анализи за капитални
инвестиции
2,
Обука
за
подготовка
и
имплементација
на
капитални
инвестициони
проекти
согласно
барањата
на
предпристапниот
инструмент на ЕУ (ИПА)

Резиме на вишокот
од вработени кои
треба
да
се
прераспределат
нема

Резиме на потребната
приоритетна обука

нема

- 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

Обука за интегрирано управување со
води
Обука за интегрирано управување со
речни сливови
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од нови вработувања, но со проекцијата на
Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени
финансиски средства. Во анексите е претставена
потребата од нови вработувања за секоја
подпрограма одделно)

3.2.4.
Меѓународна
соработка

Потребно е зајакнување на Секторот за европска
интеграција за спроведување на обврските од
меѓународните и билатералните договори, како и
обврските од процесот на стабилизација и

нема

супстанци
- 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
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 МС SQL
Сервер
Обуки за;
- процесот на европски интеграции и
преговарање (пр. за претпристапните
фондови на ЕУ, за телата на ЕУ,
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Принципи
на
правична застапеност

асоцијација
(за остварување на овој недостаток има потреба
од нови вработувања, но со проекцијата на
Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени
финансиски средства. Во анексите е претставена
потребата од нови вработувања за секоја
подпрограма одделно)
Очекувано влијание во 2007 г.

правила и процедури итн)
- проектен менаџмент
- стратешко планирање
- анализа и координација на политики

Очекувано
влијание во 2008
г.

Очекувано влијание во 2009 г.

Доследно спроведување на подпрограмата на
Владата на РМ К5 – Соодветна и правична
застапеност на заедниците кај буџетските
корисници и единките корисници од централна
власт,
со
претходно
оддобрение
на
Координативното тело за соодветна и прави~на
застапеност формирано од Владата на Република
Македонија (се однесува за периодот 20072009)
Развивање на заедничките
функции

Стратешко

планирање

Мерки кои се планираат во 2007 г.
Се
пополнува
еднаш
за
цело
министерство
Донесување на акт за нова систематизација
на МЖСПП
-Формирање на Управа за животна средина
-реорганизација на дел од секторите и
органите во состав на МЖСПП
(за остварување на овие мерки има потреба
од нови вработувања, но со проекцијата на
Буџетот за 2007-2009 год. не се предвидени
финансиски средства – се однесува за
развивање на сите заеднички функции)

Мерки кои се планираат во
2008 г.

Мерки
кои
се
планираат во 2009 г.

- 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 спроведување
на закони и процедури
согласно стандардите на
ЕУ

-Предвидено е формирање на Одделение за

-

/

Нови

вработувања

за
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/подготвување на Буџетот

буџет, јавни набавки и општи работи
-Планирано е формирање на одделение за
стратешко планирање
-Обука и институционално зајакнување за
подготвување на буџет

подготвување на буџет

Извршување на Буџетот

- Формирање на Одделението за буџет

Управување со средства
Управување со човечки ресурси
Управување со информациските
технологии

- Вработување на лице за јавни набавки
- Формирање на одделение за човечки
ресурси
- Вработување на лице за информатичка
технологија во МИЦЖС

Внатрешна ревизија

- Дообука на внатрешен ревизор

- Обука
и институционално
зајакнување за подготвување и
извршување на буџет
- Зајакнување на одделение за
буџет
/
- Доекипирање на одделение за
човечки ресурси
- Вработување на лице за
информатичка технологија во
МИЦЖС
/

/

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

3.1.2

Животна средина и природа

Клучни
одредници
спроведување на планот

за

Донесување
на
законите
согласно
предвидената
динамика
Донесување на подзаконски
акти согласно предвидената
динамика
Донесување на критериумите за
еколошко
етикетирање;
Спроведување на обуките и
тренинзите
Реорганизација на сектори и
органи во состав на МЖСПП
согласно ЕП
Реализирање на јавни кампањи
и подигање на јавната свест
Вработување на нов кадар
Спроведување на обуките и
тренинзите за централна и
локална власт
Реализација
на
програми,
планови и проекти (климатски
промени, ПОПс, озон и др.)
Акредитација на централната
лабораторија на МЖСПП
Воспоставени нови финкции и
процедури за ЕИА и ИППЦ
Ревалоризација на просторот и
спроведување на програми за
заштита на природата
Воспоставување на систем за

Зацртани
рокови
постигнување
одредниците
2007-2009

континуирано 2007-2009

за
на

Индикатори за успешноста
на
оценувањето
на
резултатите
Усвојување на предвидените
закони и подзаконски акти
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
Формирање на Служба за
животна средина
Реаорганизирани сектори во
министерството
Број на реализирани јавни
кампањи
Број на спроведени обуки
Степен на реализација на
програми, планови и проекти
Акредитирана лабораторија
Воспоставени процедури за ЕИА
и ИППЦ
Степен на ревалоризација на
просторот
и
програми
за
заштита на природата
Изработени
студии
и
реализирани
активности
за
затворање на диви депонии и
изградба на депонии согласни
стандардите на ЕУ
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3.1.3. Просторно планирање и ПИС

управување со отпад
Воспоставување на систем за
здраво
управување
со
хемикалии
Реализирање на проекти за
санација на жешки точки
Донесување
на
годишна
програма за финансирање на
Просторен план на РМ
Измена и донесување на закони
и подзаконски акти од областа
Хардверска
и
надоградба на ПИС

3.1.4 Програма за инвестиции во
животната средина

Програма
3.2.1 Вода

2007-2009

софтверска

Подготовка и реализација на
годишна
Програма
за
инвестиции
во
животната
средина
Подготовка и реализација на
оперативна
програма
за
користење на предпристапните
фондови на ЕУ (ИПА)
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

Континуирано 2007-2009

Зацртани
рокови
за
постигнување наодредниците
Тековно 2007-2009

Донесување
на
закон
за
хемикалии и формирање на
тело
за
управување
со
хемикалии
Број на реализирани проекти за
санација на жешки точки
Донесени Просторни планови од
страна на Собранието на РМ;
Спроведена
програма
за
спроведување на ПП на РМ
Квлитетни просторни податоци
Квалитетни
картографски
продукти
Комплетно,
навремено
и
квалитетно
покривање
на
потребите
од
просторни
податоци
во
и
вон
Министерството
Подготвена
и
реализирана
Програмата за инвестиции во
животната средина
Реализирана
оперативна
програма за третман на отпадни
води (ИПА)
Индикатори за успешноста
на
оценувањето
на
резултатите
Изградени системи за третман
на отпадни води
Подобрен квалитет на водата
изразен преку параметрите за
квалитет
Донесување на Закон за води
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Формирање
на
тело
за
управување со води
Формирање
на
тела
за
управување со речни сливови

слив)
Воспоставување на систем за
интегрирано управување со
води
3.2.2 Мониторинг и управување со
податоци

Спроведување на програма за
автоматски
мониторинг
на
воздух

Воздух 2007-2009

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

Крајот на 2008

Вклучување на нови мониторинг
станици
Добиена
акредитација
за
калибрационата лабораторија

континуирано

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

Следење на програма за бучава

2007

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

континуирано

Подготовка на СОЕР ( изработка
на подзаконски акт за содржина
на
СОЕР,
формирање
на
работни групи, изработка на
посебните делови од СОЕР,
усвојување на СОЕР)

2008

Изработен и усвоен СОЕР

Изработка

2007 - Катастрите за цврст и

Изработени Катастри и Регистри

на

Катастри

и
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Регистри

опасен отпад и отпадни води
2007 - 2008 - Регистрите

CORINAIR – годишен циклус

континуирано

Изработен CORINAIR извештај и
доставен до ЕЕА и CTRLTAP
конвенцијата

Континуирано

Изработен
и
континуирано
ажуриран CDS каталог, web
апликативно
решение
и
објавуање на содржините на
web

Реализациј на активности од
ГЛОБЕ Програма

ГЛОБЕ Програма 2007-2009

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.

Континуирано 2007-2009

-Добивање податоци од новите
училишта
-Изготвени
истражувачаки
проекти од најмалку 4 училишта
-Достапност на националните
Глобе податоци на web 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)

Изработка на CDS каталог и
WEB портал на база
податоци

3.2.4
Унапредување
меѓународната соработка

на

Во

овој

контекст,

на

конкретни
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Структура
на
органите
државната управа

на

Односи со органите во состав
Управата за животна средина

Државен
инспекторат
животна средина

за

Служба
за
просторен
информативен систем

одредници се:
- завршување на КАРДС 2004
- завршување на КАРДС 2003 и
2005
- започнување на КАРДС 2006
- исполнување на обврски
согласно меѓународни договори
и членства во меѓународни
организации
Реализирање
на
обврските
согласно
договорот
за
стабилизација и асоцијација во
областа животна средина
Планирани промени за 2007
г.
Донесување
на
нова
систематизација согласно ФА и
Европско партнерство и План за
институционален
развој
на
МЖСПП
Планирани промени за 2007
г.
- 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
- зајакнување на ПИС

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

Планирани промени за 2009
г.
Спроведување на ФА и План за
институционален
развој
на
МЖСПП

Планирани промени за 2008
г.

Планирани промени за 2009
г.

- зајакнување на Управата за
животна средина

- зајакнување на Управата за
животна средина

- зајакнување на ДИЖС

- зајакнување на ДИЖС

- институционално зајакнување
заради создавање на просторен
информативен
систем
на
Република Македонија
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Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
оваа
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот
2007
Мерки кои треба да се спроведат
- Донесување на Закон за бучава
- Предлог за донесување на Закон
за хемикалии
- Предлог за донесување на Закон
за ГМО
- Измени и дополнувања на Законот
за животна средина
- Измени и дополнувања на Законот
за управување со отпад
- Донесување на подзаконски акти
врз основа на Законот за животна
средина, Законот за управување со
отпад, Законот за квалитет на
амбиентниот воздух, Закон за
бучава, Закон за заштита на
природата
Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати
Рокови

за

постигање

на

- Изготвување/донесување
на
законите и подзаконските акти
- Јакнење на капацитетот на
министерството/вработените
за
изработка на регулатива
- Изготвувени/донесени закони и
подзаконски акти
- Реализирани
вработувања
и
обуки
- Крајот на 2007 година

3.1.1 Програма за усвојување на правото на ЕУ и усогласување со
еколошките стандарди на ЕУ
3.1.1.1 Усвојување на правото на ЕУ
2008
2009
-Донесување на Закон за
- Донесување на подзаконски акти врз
ГМО
основа на Законот за животна средина,
-Донесување
на
Закон
за
Законот за управување со отпад, Законот
хемикалии
за квалитет на амбиентниот воздух, Закон
-Донесување на подзаконски
за бучава, Закон за заштита на природата
акти врз основа на Законот за
животна средина, Законот за
управување со отпад, Закон за
квалитет
на
амбиентниот
воздух, Закон за заштита на
природата,
Законот
за
води,Закон за бучава

- Изготвување/донесување на
законите и подзаконските акти
- Јакнење на капацитетот на
вработените за изработка на
регулатива
- Изготвувени/донесени закони
и подзаконски акти
- Реализирани вработувања и
обуки
- Крајот на 2008 година

- Изготвување/ донесување на законите
и подзаконските акти
- Јакнење
на
капацитетот
на
вработените за изработка на регулатива
- Изготвувени/донесени
закони
подзаконски акти
- Реализирани вработувања и обуки
-

Крајот на 2009 година
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и

резултатите
Потребни материјални средства

-

2.500.000,00 ден - подготовка на
законодавството од областа на
животната средина

Потреба обука за пополнување
на недостатоците

Обука на државните службеници за
подготовка на законодавството и
негова имплементација

Недостаток од човечки ресурси

3 лица

Потреба обука за пополнување
на недостатоците

Обука
за
подготовка
и
имплементација на законодавството

Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците

Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат
Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите
Предвидени
активности
минимизирање на ризиците

за

-

2.500.000,00 ден - подготовка
на законодавството од
областа на животната
средина

Обука на државните службеници
за
подготовка
на
законодавството
и
негова
имплементација
4 лица

-

4.000.000,00 ден - подготовка на
законодавството од областа на
животната средина

Обука на државните службеници за
подготовка на законодавството и негова
имплементација
4 лица
Обука за подготовка и имплементација на
законодавството

2 советници во одделението за
меѓународна
регулатива
и
апроксимација
1 советници во одделението за
управна
постапка
(со
новата
систематизација дел од Секторот за
општи работи)

Обука
за
подготовка
и
имплементација
на
законодавството
2 советници во одделението за
меѓународна
регулатива
и
апроксимација
2 советници во одделението за
управна постапка (со новата
систематизација
дел
од
Секторот за општи работи)

нема

Нема

нема

- Недоволни човечки ресурси
- Недоволна
обученост
за
спроведување на обврските
- Недостаток
од
финансиски
средста
- Нови вработувања
- Спроведување обуки
- Обезбедување на средства

- Недоволни човечки ресурси
- Недоволна
обученост
за
спроведување на обврските
- Недостаток од финансиски
средста
- Нови вработувања
- Спроведување обуки
- Обезбедување на средства

на
-

Недоволни човечки ресурси
Недоволна обученост за спроведување
обврските
Недостаток од финансиски средста

-

Нови вработувања
Спроведување обуки
Обезбедување на средства

2
советници
во
одделението
за
меѓународна регулатива и апроксимација
2 советници во одделението за управна
постапка (со новата систематизација дел
од Секторот за општи работи)
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Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект – Драгана
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
оваа
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот
Други органи на државната управа вклучени во спроведување на оваа
хоризонтална потпрограма /проект
2007
Мерки кои треба да се спроведат
1. Изработка на 3 Физибилити
Студии за донесување на 3 екокритериуми за производи и услуги
2. Воведување на критериуми за
еколошко означување

Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати
Рокови
за
постигање
на
резултатите

3.1.1. Програма за усвојување на правото на ЕУ и усогласување со
стандардите на ЕУ
3.1.1.2 Изградба на национален систем за еко-етикетирање на
производи и услови
МЕ,МЗШВ
2008
1. Изработка на 3 Физибилити
Студии за донесување на 3 екокритериуми за производи и услуги
2. Воведување на критериуми за
еколошко означување

- Изработена физибилити студии
- Доделени еколошки ознаки за
производи и услуги и потпишани
договори за користење на еколошка
ознака
Број на производи и услуги за кои е
доделена еколошка ознака;

- Изработени физибилити студии
- Доделени еколошки ознаки за
производи и услуги и потпишани
договори за користење на еколошка
ознака
Број на производи и услуги за кои е
доделена еколошка ознака

2009
1. Изработка на 3 Физибилити
Студии за донесување на 3 екокритериуми за производи и услуги
2. Воведување на критериуми за
еколошко означување
3.
Промоција на производи или
вршители на услуги на кои им е
доделена еколошка ознака;
- Изработени физибилити студии
- Доделени еколошки ознаки за
производи и услуги и потпишани
договори за користење на еколошка
ознака
Број на производи и услуги за кои е
доделена еколошка ознака

Крај на 2007

Крај на 2008

Крај на 2009
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Потребни материјални средства

- - Изработка на 3 Физибилити
студии
1.000.000 ден
-Хонорари на надворешни членови на
Комисија за еколошка ознака
1.000.000 ден
-Промоција и објава на еколошки
критериуми и брошура
300.000 ден
-Преводи на стандарди
200.000 ден

- Изработка на 3 Физибилити студии
1.500.000 ден
-Хонорари на надворешни членови на
Комисија за еколошка ознака
755.000 ден
-Промоција и објава на еколошки
критериуми и брошура
300.000 ден
-Преводи на стандарди
200.000 ден

- Изработка на 3 Физибилити студии
1.200.000 ден
-Хонорари на надворешни членови на
Комисија за еколошка ознака
1.000.000 ден
-Промоција и објава на еколошки
критериуми и брошура
200.000 ден
-Преводи на стандарди 200.000 ден

Недостаток од човечки ресурси
Потреба обука за пополнување
на недостатоците

1 лице
Обука на државните службеници за
сертификација на производи и
услуги согласно ИСО стандардите за
екоетикетирање
1 советник за еколошко означување
на услуги
нема

1 лице
Обука на државните службеници за
сертификација на производи и
услуги согласно ИСО стандардите за
екоетикетирање
1 советник за еколошко означување
на производи
нема

/
Обука на државните службеници за
сертификација на производи и
услуги согласно ИСО стандардите за
екоетикетирање
/

-Недостаток на финансиски средства
-Незаинтересираност
на
производителите и вршителите на
услуги да аплицираат за добивање
на еколошка ознака поради немање
соодветни бенефиции
Создавање на правна подлога за
остварување на бенефиции за
производителите

-Недостаток на финансиски средства
-Незаинтересираност
на
производителите и вршителите на
услуги да аплицираат за добивање
на еколошка ознака поради немање
соодветни бенефиции
Создавање на правна подлога за
остварување на бенефиции за
производителите

-Недостаток на финансиски средства
Незаинтересираност
на
производителите и вршителите на
услуги да аплицираат за добивање
на еколошка ознака поради немање
соодветни бенефиции
Создавање на правна подлога за
остварување на бенефиции за
производителите

Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат
Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите

Предвидени
активности
минимизирање на ризиците

за

Нема
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Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
потпрограма/проект

оваа

3.1.2 Животна средина и природа

Назив на потпрограмата/ Проектот
2007
Мерки кои треба да се спроведат
1.
Ревалоризација
на
заштитени
подрачја
и
изготвување акти за повторно
прогласување
- Студија за НП Маврово
- Студија за НП Галицица
- Студија за Охридско Езеро
- Студија
за
Колешински
Водопад
- Студија за СПР Тиквеш

3.1.2.1 Природа
2008
1.
Ревалоризација
на
заштитени
подрачја
и
изготвување акти за повторно
прогласување
- Студија за НП Маврово
- Студија за НП Галичица
- Студија за Охридско Езеро
- Студија за Преспанско Езеро
- Студија за Кањон Матка
- Студија за СПР Езерани
- Студија за Алшар

2.
Изготвување
национални
црвени листи на загрозени диви
видови на РМ
3. Изготвување на Црвена Книга
на РМ
4.
Развој
на
Национална
еколошка мрежа на подрачја од
посебен интерес за зачувување
(идна Натура 2000)
5. Развој на Македонски зелен
појас во пограничните подрачја
на РМ со соседните земји
(Албанија, Грција и Бугарија)
6. Воспоставување на VCH (ККBклириншка кука за биосигурност)
7. Изработка на Катастер на
заштитени подрачја и регистар на

2.
Изготвување
национални
црвени листи на загрозени диви
видови на РМ
3. Изготвување на Црвена Книга
на РМ
4.
Развој
на
Национална
еколошка мрежа на подрачја од
посебен интерес за зачувување
(идна Натура 2000)
5. Развој на Македонски зелен
појас во пограничните подрачја
на РМ со соседните земји
(Албанија, Грција и Бугарија)
6. Воспоставување на VCH (ККBклириншка кука за биосигурност)
7. Изработка на Катастер на
заштитени подрачја и регистар на

2009
1.
Ревалоризација
на
заштитени
подрачја
и
изготвување акти за повторно
прогласување
- Студија за Преспанско Езеро
- Студија за Дојранско Езеро
- Студија
за
Катлановски
Предел
Студија за Орлово Брдо

2./
3. Изготвување Црвена Книга на
РМ
4.
Развој
на
Национална
еколошка мрежа на подрачја од
посебен интерес за зачувување
(идна Натура 2000)
5. Развој на Македонски зелен
појас во пограничните подрачја
на РМ со соседните земји
(Албанија, Грција и Бугарија)
6. Воспоставување на VCH (ККBклириншка кука за биосигурност)
7. Изработка на Катастер на
заштитени подрачја и регистар на
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Резултати кои треба да се
постигнат
Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати
Рокови за постигање резултати
Потребни материјални средства

Недостаток од човечки ресурси
Потреба обука за пополнување
на недостатоците

природно наследство на РМ
8.
Воведување
национален
мониторинг
за
следење
на
состојбата
на
природното
наследство и изготвување и
донесување
национални
индикатори за биодиверзитет
9. Развивање на Национална
Стратегија и Акционен план за
заштита на природата
10. Изработка на Извештај за
состојбите со природата
Изготвени Акти за прогласување
на заштитени подрачја
Број на изработени стручни
студии и акти за прогласување

природно наследство на РМ
8.
Воведување
национален
мониторинг
за
следење
на
состојбата
на
природното
наследство и изготвување и
донесување
национални
индикатори за биодиверзитет
9. Развивање на Национална
Стратегија и Акционен план за
заштита на природата
10. Изработка на Извештај за
состојбите со природата
Изготвени Акти за прогласување
на заштитени подрачја
Број на изработени стручни
студии и акти за прогласување

природно наследство на РМ
8.
Воведување
национален
мониторинг
за
следење
на
состојбата
на
природното
наследство и изготвување и
донесување
национални
индикатори за биодиверзитет
9. Донесување на Национална
Стратегија и Акционен план за
заштита на природата
10. Изработка на Извештај за
состојбите со природата
Изготвени Акти за прогласување
на заштитени подрачја
Број на изработени стручни
студии и акти за прогласување

Крај на 2007
1. 2.200.000 мкд
2. 3.000.000,00 мкд (буџет на
РМ и донација)
3. 5.000.000 (буџет на РМ и
донација)
4. 150.000 мкд
5. 150.000 мкд
6. 500.000 мкд
7.
/
8.
/
9. 2.000.000 мкд (буџет на РМ и
донација)
10.
/
2 лица
Обука за воспоставување и
одржување на мониторинг на
природата

Крај на 2008
1. 2.500.000 мкд
2. 6.000.000 мкд (буџет на РМ и
донација)
3. 5.000.000 (буџет на РМ и
донација)
4. 300.000 мкд
5. 300.000 мкд
6. 1.000.000 мкд
7.
/
8.
/
9. 1.500.000 мкд (буџет на РМ и
донација)
10. /
2 лица
Обука
за
изработка
на
подзаконски акти од областа
природа

Крај на 2009
1. 1.500.000 мкд
2. 6.000.000
3. 3.000.000 мкд (буџет на РМ и
донација)
4.
500.000 мкд
5.
500.000 мкд
6. 1.000.000 мкд
7.
500.000 мкд
8.
800.000 мкд
9. 2.000.000 мкд (буџет на РМ и
донација)
10.
500.000 мкд
3 лица
Обука
за
спроведување
природа

процедури
на законот

за
за
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Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат
Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите
Предвидени
активности
за
минимизирање на ризиците

2 советника

2 советника

3 советника

Нема

нема

Нема

необезбедени
финансиски
средства
и
квалификувани
стручни кадри
Обезбедување на дополнителни
човечки и финансиски ресурси

необезбедени
финансиски
средства
и
квалификувани
стручни кадри
Обезбедување на дополнителни
човечки и финансиски ресурси

необезбедени
финансиски
средства
и
квалификувани
стручни кадри
Обезбедување на дополнителни
човечки и финансиски ресурси

Анекс 1 - План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
потпрограма/проект

оваа

Назив на потпрограмата/проектот

Мерки кои треба да се спроведат

2007
1.
Реализарање на обука,
изработка на ЛЕАП-и и ЛА21
2.
Изработка на НСОР и
финализирање
3.
Реализација
на

3.1.2 Животна средина и природа
3.1.2.2 Одржлив развој
Активности:
1. Соработка со ЕЛС (обука, изработка на ЛЕАП-и и ЛА21) и проект
Развивање на ЛЕАП-и во РМ (СИДА/РЕЦ)
2. Проект Развивање на Национална стратегија за одржлив развој со
акционен план на РМ
3. Реализација на прокти во рамките на канцеларија за озон
4. Реализација на проекти во рамките на канцеларија за ПОПс
5. Изработка на втора национална комуникација за климатски промени
6. Проект МАК/4/002 „Управување и складирање на ниско и средно
активен радиоактивен отпад”
7. Проект Еколошки куки
8. Управување со отпад
9. НАТО партнерство – Криволак
10. Програма за хемикалии
2008
2009
1.
Изработка на ЛЕАП-и и
1.
Изработка на ЛЕАП-И И ЛА21
Имплементација на мерки од
ЛА21
2.
НСОР
2.
Усвојување на НСОР на
3.
Реализација на активности
Влада
на
РМ
и
нејзино
планирани согласно националната
спроведување
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активности планирани согласно
националната
програма
за
елиминација на супстанциите што
ја
осиромашуваат
озонската
обвивка
4.
Реализација
на
активности за имплементација на
НИП за ПОПс
5.
Активности
за
финализирање
на
Вториот
Национален
извештај
за
климатски
промени
и
имплементација на стратегијата
за протоколот од Кјото
6.
Изградба на складиште за
радиоактивен отпад
7.
Реализација на проектни
активности
8.
Спроведување
на
националниот
план
за
управување со цврст отпад,
изработка на локални планови и
програми за управуваење со
комунален и друг вид неопасен
отпад,
затварање
и
ревитализација на диви депонии
и издрадба на времени депонии
9.
Соработка и логистичка
поддршка во имплементација на
легислатива
од
областа
на
животната средина во армиските
структури
10.
Реализација на програма
за хемикалии

3.
Реализација на активности
планирани
согласно
националната
програма
за
елиминација на супстанциите што
ја
осиромашуваат
озонската
обвивка
4.
Реализација на активности
за имплементација на НИП за
ПОПс
5.
Активности
за
финализирање
на
Вториот
Национален
извештај
за
климатски
промени
и
имплементација на стратегијата
за протоколот од Кјото
6.
Функционирање
на
складиштето
7.
/
8.
Спроведување
на
националниот
план
за
управување со цврст отпад и
изаработка ка стратегија за
управување со отпад, надградба
на катастаротот на загадувачИ на
цврст
отпад,
изработка
на
физибилити студидии и останата
техничка
документација
за
регионални депонии , затварање
и
ревитализација
на
диви
депонии и издрадба на времени
депонии
9.
Соработка и логистичка
поддршка во имплементација на
легислатива
од
областа
на
животната средина во армиските

програма
за
елиминација
на
супстанциите што ја осиромашуваат
озонската обвивка
4.
Реализација на активности
за имплементација на НИП за ПОПС
5.
/
6.
/
7.
/
8. Спроведување на националниот
план за управување со цврст отпад,
изработка на локални планови и
програми
за
управуваење
со
комунален и друг вид неопасен
отпад, - затварање и ревитализација
на диви депонии и издрадба на
времени депонии
9. /
10. Реализација на програма за
хемикалии
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Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

1.
Изработени ЛЕАП-и и ЛА21
2.
Финализирање на НСОР на
РМ
3.
Редукцијата
и
елиминацијата на супстанциите
што ја осиромашуваат озонската
обвивка
4.
Управување со ПОПс во
РМ
5.
Анализа и стратегија за
намалување на емисиите на
стакленички гасови и Акционен
план
за
ублажување
на
климатските промени
6.
Изградба на Централниот
склад за радиоактивен отпад и
санација на барака во близина на
складот
7.
Изработка на модел и
индикатори
8.
Усвоен Национален план
за
управување
со
отпад,
изработени локални планови и
програми за управување со
комунален отпад, ревитализирани
диви
депонии
и
изградени
времени депонии
9.
Спроведување
и
вградување на методологијата и
стандардите за заштита на
животната средина во армиските
структури и нивните активности

структури
10.
Реализација на програма
за хемикалии
1.
Изработени ЛЕАП-и и ЛА21
2.
Усвоена НСОР на РМ
3.
Редукцијата
и
елиминацијата на супстанциите
што ја осиромашуваат озонската
обвивка
4.
Управување со ПОПс во
РМ
Имплементација
на
легислативата за управување со
опрема
која
содржи
ПЦБс,
отстранета опремата и отпадот
(маслото) кои содржат или се
контаминирани
со
ПЦБс,
идентификација,
детална
инвентаризација, управување на
еколошки прифатлив начин и,
каде
што
е
возможно,
ремедијација на депониите кои
содржат
ПОПс
и
други
органохлорирани
пестициди,
детален национален инвентар на
диоксини и фурани, итн
5.
Втор Национален извештај
за климатски промени
6.
Предретман,
третман,
кондиционирање и складирање
на радиоактивниот отпад
7.
Изработка на модел и
индикатори
8.
Спроеведени
одделни
акции
приоритетни
согласно
Национален план за управување

1.
Изработени ЛЕАП-и и ЛА21,
реализирани проекти во соработка
со ЕЛС
2.
Имплементирани проекти од
сферата на одржлив развој
3.
Редукцијата и елиминацијата
на
супстанциите
што
ја
осиромашуваат озонската обвивка
4.
Имплементација
на
легислативата за управување со
опрема
која
содржи
ПЦБс,
отстранета опремата и отпадот
(маслото) кои содржат или се
контаминирани
со
ПЦБс,
идентификација,
детална
инвентаризација, управување на
еколошки прифатлив начин и, каде
што е возможно, ремедијација на
депониите кои содржат ПОПс и
други органохлорирани пестициди,
детален национален инвентар на
диоксини и фурани, итн
5.
/
6.
/
7.
/
8.
Спроевдени одделни акции
приоритетни согласно Национален
план за управување со отпад,
изработени физибилити студии и
останата техничка документација за
регионални депони, ревитализирани
диви депонии и изградени времени
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10.
Имплементација
тековни активности

Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати

на

1.
Број на изработени ЛЕАП-и
и ЛА21, број на реализирани
проекти во соработка со ЕЛС
2.
Изработена НСОР на РМ
3.
Процент на редукција на
потрошувачката, увозот и извозот
на ЦФЦс и број на планирани
сервисери за обука за собирање и
рециклирање
на
ладилни
медиуми,
4.
Степен на реализација на
проекни активности
5.
Тематски
извештај
за
мерки и стратегија за намалување
на емисиите на стакленички
гасови
и сеопфатен акционен
план
за
ублажување
на
климатските
промени
формулирани/изработени
и
усвоени од НККП
6.
Пуштање во употреба на

со отпад, изработена стратегија
за управување со цврст отпад,
изработени физибилити студии и
останата техничка документација
за
регионални
депонии,
ревитализирани диви депонии и
изградени времени депонии
9.
Спроведување
и
вградување на методологијат и
стандардите за заштита на
животната средина во армиските
структури и нивните активности
10.
Имплементација
на
тековни активности
1.
Број на изработени ЛЕАП-и
и ЛА21, број на реализирани
проекти во соработка со ЕЛС
2.
Усвоена НСОР на РМ
3.
Процент на редукција на
потрошувачката, увозот и извозот
на ЦФЦс и број на обучени
сервисери за обука за собирање и
рециклирање
на
ладилни
медиуми,
4.
Степен на реализација на
проектни активности
5.
Втор национален извештај
за климатски промени изработен,
усвоен од НККП и одоврен од
Владата за доставување до
Секретаријатот на УНФЦЦЦ /
6.
/
7.
Пресметани
екоиндикаторите за новата класа
еколошки полимерни композитни

депонии
9.
Вградени стандардите на
животната средина во армиските
структури и нивните активности
10. Имплементација на тековни
активности

1.
Број на изработени ЛЕАП-и и
ЛА21, број на реализирани проекти
во соработка со ЕЛС
2.
Број на реализирани преокти
од областа наживотната средина
3.
Процент на редукција на
потрошувачката, увозот и извозот
на ЦФЦс и број на обучени
сервисери за обука за собирање и
рециклирање на ладилни медиуми,
4.
Степен на реализација на
проектни кативности
5.
/
6.
/
7.
/
8.
Број
на
реализирани
приоритети од Национален план
зауправување со отпад
9.
/
10. Изработен
извештај
за
воспоставување на систем за здраво
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Рокови
за
постигање
на
резултатите
Потребни материјални средства

Централниот
склад
за
радиоактивен отпад
7.
Пресметани
екоиндикаторите за новата класа
еколошки полимерни композитни
материјали
8.
Усвоен Национален план
за управување со отпад
9.
/
10.
Изработен драфт закон за
хемикалии и подзаконски акти
Крај на 2007

материјали
8.
Број
на
реализирани
приоритети од Национален план
за управување со отпад
9.
/
10.
Изработен извештај за
воспоставување на систем за
здраво управување со хемикалии

управување со хемикалии

Карј на 2008

Крај на 2009
1. 3.000.000,00 ден
2. 2.000.000,00
3. средствата се обезбедени со
донација
4. 2.000.000,00ден + донација
5. Средствата се обезбедени со
донација
6. /
7. 8.000.000,00
8. 10.000.000 ден
9. /
10. /

1. 3.000.000,00 ден
2. 2.000.000,00 ден (остатокот
од средствата се
обезбедени со донација)
3. средствата се обезбедени
со донација
4. 500.000,00 ден + донација
5. Средствата се обезбедени
со донација
6. Средствата се обезбедени
со донација
7. Средствата се обезбедени
со донација
1.
8. 8.000.000,00
9. /
10. донација

Недостаток од човечки ресурси

1. 2.000.000,00 ден
2. 2.000.000,00 ден (остатокот
од средствата се
обезбедени со донација)
3. средствата се обезбедени
со донација
4. Средствата се обезбедени
со донација
5. Средствата се обезбедени
со донација
6. 2.000.000,00 ден(остатокот
на средствата се
обезбедени со донација)
7. Средствата се обезбедени
со донација
8. 5.000.000 ден
9. /
10. донација
2 лица

2 лица

/

Потреба обука за пополнување
на недостатоците

Потребна е обука за:
-изработка на ЛЕАП-и и ЛА21

Потребна е обука за:
-изработка на ЛЕАП-и и ЛА21

/
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Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат
Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите

-сервисерите
на
разладни
медиуми
за
собирање
и
рециклирање
на
ладилни
медиуми, обука на учениците од
средните технички училишта за
собирање и рециклирање на
фреоните – во рамките на
проектот.
-методологијата за изработка на
инвентарот и за методологиите
за проценка на ранливоста во
секторите – во рамки на проектот
- подигање на јавната свест во
шест општини во РМ-во рамките
на проектот
-управување
со
сливови
и
управување со отпад,
изработка на проектни апликации
и управување со проекти

-сервисерите
на
разладни
медиуми
за
собирање
и
рециклирање
на
ладилни
медиуми, обука на учениците од
средните технички училишта за
собирање и рециклирање на
фреоните – во рамките на
проектот.
-методологијата за изработка на
инвентарот и за методологиите
за проценка на ранливоста во
секторите – во рамки на проектот
- подигање на јавната свест во
шест општини во РМ-во рамките
на проектот
-управување
со
сливови
и
управување со отпад,
изработка на проектни апликации
и управување со проекти

2 советника

2 советника

/

Нема

Нема

Нема

Необезбедување на потребни
финансиски средства од буџетот
на министерството и буџетот на
ЕЛС
Преклопување на надлежности со
останатите министерства и слаба
меѓуресорска соработка
Слаба соработка со ЕЛС во
процесот
на
изработка
и
имплементација на програми и
планови

Необезбедување
на
Необезбедување на потребни
финансиски средства од буџетот
на министерството и буџетот на
ЕЛС
Преклопување на надлежности со
останатите министерства и слаба
меѓуресорска соработка
Слаба соработка со ЕЛС во
процесот
на
изработка
и
имплементација на програми и

Необезбедување
на
потребни
финансиски средства од буџетот на
министерството и буџетот на ЕЛС
Преклопување на надлежности со
останатите министерства и слаба
меѓуресорска соработка
Слаба соработка со ЕЛС во процесот
на изработка и имплементација на
програми и планови

44

Предвидени
активности
минимизирање на ризиците

за

Барање на други извори на
финансирање
/
донаторски
средства
Дополнително
алоцирање
на
буџетски средства
Подготовка на издржани проекти
и програми
Предност
да
се
даде
на
соработка
со
веќе
идентификуваните
квалитетни
експерти
и
зајакнување
на
институционалнните
капацитетите преку обука и
консултации со странски експерти
Активно и сериозно инволвирање
на партнерите во процесите
Обезбедување на дополнителни
финансиски средства и обучен
кадар

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот

Мерки кои треба да се спроведат

оваа

2007
1. Спроведување на Кампања за
подгнување на јавната свест за А
и Б интегрирани дозволи на
централно и локално ниво, бизни
сектор и НВО
2. Одбележување на деновите по
еколошкиот календар

планови
Барање на други извори на
финансирање
/
донаторски
средства
Дополнително
алоцирање
на
буџетски средства
Подготовка на издржани проекти
и програми
Предност
да
се
даде
на
соработка
со
веќе
идентификуваните
квалитетни
експерти
и
зајакнување
на
институционалнните
капацитетите преку обука и
консултации со странски експерти
Активно и сериозно инволвирање
на партнерите во процесите
Обезбедување на дополнителни
финансиски средства и обучен
кадар

Барање на други извори на
финансирање / донаторски средства
Дополнително
алоцирање
на
буџетски средства
Подготовка на издржани проекти и
програми
Предност да се даде на соработка
со
веќе
идентификуваните
квалитетни експерти и зајакнување
на
институционалнните
капацитетите
преку
обука
и
консултации со странски експерти
Активно и сериозно инволвирање на
партнерите во процесите
Обезбедување на дополнителни
финансиски средства и обучен
кадар

3.1.2Животна средина и природа
3.1.2.3 Пристап до информации, подигање на јавна свест и
едукација
2008
2009
1. Спроведување на тематска
1. Спроведување на тематска
Кампања
Кампања
2. Одбележување на деновите по
2. Одбележување на деновите по
еколошкиот календар
еколошкиот календар
2.1. Денови на пролетта- Денови
на екологијата - 21-28 Март

2.1. Денови на пролетта- Денови
на екологијата - 21-28 Март
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2.1. Денови на пролетта- Денови
на екологијата - 21-28 Март
2.2. “Ден на планетата Земја”-22
Април
2.3. Светски ден на животната
средина- 5-ти јуни
2.4
Меѓународен ден без
автомобили- 22 Септември
2.5 11 Декември- Меѓународен
ден на планините
3. Електронски
и
печатени
медиуми
–
подготовка
на
материјали и прилози
4. Интерактивна
едукација
на
еколошки теми во предшколска и
школска возраст во соработка со
НВО
5. Проект
Зелен
пакет
–
реализација на подготвителни
активности
6. Пристап до информации проток на информации помеѓу
ККЈ и секторите и органите во
состав на МЖСПП како и мегу
МЖСПП- ЕЛС

Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

1. Спроведување на Кампања за
подгнување на јавната свест за А
и Б интегрирани дозволи на
централно и локално ниво, бизни
сектор и НВО
2. Одбележување на деновите по

2.2. “Ден на планетата Земја”22 Април
2.3. Светски ден на животната
средина- 5-ти јуни
2.4Меѓународен
ден
без
автомобили- 22 Септември
2.5 11 Декември- Меѓународен
ден на планините
2. Електронски
и
печатени
медиуми
–
подготовка
на
материјали и прилози
4. Интерактивна едукација на
еколошки теми во предшколска и
школска возраст во соработка со
НВО
5. Проект Зелен пакет
• Изработка
на
проектот
(двојазичен превод, печатење на
пакетот и дистрибуција до О.У во
Р.М.)
• Обука на наставниот кадар за
спроведување
на
проектот
(предвидени се 10 тренинзи)

2.2. “Ден на планетата Земја”22 Април
2.3. Светски ден на животната
средина- 5-ти јуни
2.4.
Меѓународен
ден
без
автомобили- 22 Септември
2.5 11 Декември - Меѓународен
ден на планините
3. Електронски
и
печатени
медиуми
4. Интерактивна едукација на
еколошки теми во предшколска и
школска возраст во соработка со
НВО
5. Проект
Зелен
пакет
Имплементирање на проектот
6. Координирано и континуирано
спроведување на двонасочениот
процес на информирање со сите
инволвирани страни

6. Воспоставување на кординиран и
континуиран двонасочен процес
на
информирање
со
сите
инволвирани страни
1.
Тематска Кампања
2.
Одбележување на деновите
по еколошкиот календар
2.1. Денови на пролетта- Денови
на екологијата - 21-28 Март
2.2. “Ден на планетата Земја”-22

1.
Тематска Кампања
2.
Одбележување на деновите
по еколошкиот календар
2.1. Денови на пролетта- Денови
на екологијата - 21-28 Март
2.2. “Ден на планетата Земја”-22
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Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати

еколошкиот календар
2.1. Денови на пролетта-Денови
на екологијата - 21-28 Март
2.2. “Ден на планетата Земја”-22
Април
2.3. Светски ден на животната
средина- 5-ти јуни
2.4.
Меѓународен
ден
без
автомобили- 22 Септември
2.5. 11 Декември- Меѓународен
ден на планините
3. Електронски
и
печатени
медиуми
4. реализирани активности по
еколошки
теми
во
детски
градинки и училишта
5. Проект Зелен пакет
6. Пристап до информации
1. Кампања за подгнување на
јавната
свест
за А и Б
интегрирани
дозволи
на
централно и локално ниво, бизни
сектор и НВО
• Спроведени поголем број на
тренинзи на централна и локална
власт за А и Б интегрирани
дозволи
• Обучени
преставници
на
локална власт
2. Одбележување на деновите по
еколошкиот календар
2.1. Денови на пролетта- Денови
на екологијата - 21-28 Март
• Посоодветна распределба на

Април
2.3. Светски ден на животната
средина- 5-ти јуни
2.4 Меѓународен ден без
автомобили- 22 Септември
2.5 11 Декември- Меѓународен
ден на планините
3. Електронски и печатени
Медиуми
4.
реализирани активности по
еколошки
теми
во
детски
градинки и училишта
5. Проект Зелен пакет
6. Воспоставен кординиран и
континуиран двонасочен процес
на
информирање
со
сите
инволвирани страни

Април
2.3. Светски ден на животната
средина- 5-ти јуни
2..4
Меѓународен
ден
без
автомобили- 22 Септември
2.5. 11 Декември- Меѓународен
ден на планините
3.
Електронски
и
печатени
медиуми
4.
реализирани активности по
еколошки
теми
во
детски
градинки и училишта
5. Проект Зелен пакет
6. Координиран и континуиран
процес на проток на информации

1. Тематска Кампања
- Зголемен број на партнери и
спонзори во алијансата
- Зголемен број на едукативно
информативни
материјали
и
медиумски прилози, намалена
деградација
на
животната
средина

1. Тематска Кампања
-Зголемен број на партнери и
спонзори во алијансата
-Зголемен број на едукативно
информативни
материјали
и
медиумски прилози, намалена
деградација
на
животната
средина

2. Одбележување на деновите по
еколошкиот календар
2.1. Денови на пролетта- Денови
на екологијата - 21-28 Март
• Посоодветна распределба на
садници за пошумување преку
еколошка акција на младите во
Р.Македонија

2. Одбележување на деновите по
еколошкиот календар
2.1. Денови на пролетта- Денови
на екологијата - 21-28 Март
• Посоодветна распределба на
садници за пошумување преку
еколошка акција на младите во
Р.Македонија
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садници за пошумување преку
еколошка акција на младите во
Р.Македонија
• Зголемена
површина
на
пошумени локалитети во Р.М.
• Координираност
во
одржливоста
на
пошумените
површини
2.2. “Ден на планетата Земја”-22
Април
• Зголемена јавна свест кај
целните групи
2.3. Светски ден на животната
средина- 5-ти јуни
• Зголемена јавна свест кај
целните групи
2.4 Меѓународен
ден
без
автомобили- 22 Септември
• Зголемена јавна свест кај
целните групи и зголемен број на
корисници на велосипеди
2.5 Меѓународен
ден
на
планините 11 декември
• Организирана
Меѓународна
изложба за детски ликовни
творби ,,Флора и фауна-извор на
животот и убавината
• Зголемен број на учесници на
изложбата за детски ликовни
творби ,,Флора и фауна-извор на
животот и убавината од РМ и
странство
3.
Електронски и печатени
медиуми
• Зголемена јавна свест кај

• Зголемена
површина
на
пошумени локалитети во Р.М.
• Координираност
во
одржливоста
на
пошумените
површини
2.2. “Ден на планетата Земја”22 Април
• Зголемена јавна свест кај
целните групи
2.3. Светски ден на животната
средина- 5-ти јуни
• Зголемена јавна свест кај
целните групи
2.4 Меѓународен
ден
без
автомобили- 22 Септември
• Зголемена јавна свест кај
целните групи и зголемен број на
корисници на велосипеди
2.5
Меѓународен
ден
на
планините 11 декември
•
Зголемен број на учесници
на изложбата за детски ликовни
творби ,,Флора и фауна-извор на
животот и убавината
3. Електронски и печатени
медиуми
• Зголемена јавна свест кај
целните групи - корисници на
подлистокот на МЖСПП
• Зголемена јавна свест кај
целните групи - корисници на
детските списанија Наш свет и
Развигор и Другарче
o Зголемен број на информации
во електронските и печатени

• Зголемена
површина
на
пошумени локалитети во Р.М.
• Координираност
во
одржливоста
на
пошумените
површини
2.2. “Ден на планетата Земја”22 Април
• Зголемена
јавна
свест
кај
целните групи
2.3. Светски ден на животната
средина- 5-ти јуни
• Зголемена
јавна
свест
кај
целните групи
2.4 Меѓународен
ден
без
автомобили- 22 Септември
• Зголемена
јавна
свест
кај
целните групи и зголемен број на
корисници на велосипеди
2.5
Меѓународен
ден
на
планините 11 декември
•
Зголемен број на учесници
на изложбата за детски ликовни
творби ,,Флора и фауна-извор на
животот и убавината
3. Електронски и печатени
медиуми
• Зголемена
јавна
свест
кај
целните групи - корисници на
подлистокот на МЖСПП
• Зголемена
јавна
свест
кај
целните групи - корисници на
детските списанија Наш свет ,
Развигор и Другарче
• Зголемен број на информации во
електронските
и
печатени
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Рокови
за
постигање
на
резултатите
Потребни материјални средства

целните групи - корисници на
подлистокот на МЖСПП
• Зголемена јавна свест кај
целните групи - корисници на
детските списанија Наш свет,
Развигор и Другарче
• Зголемен број на информации
во електронските и печатени
медиуми во кои се објавуваат
еколошки теми
• Зголемена јавна свест кај
целните групи - консументи на
различните медиуми
4. Зголемен бројот на едуцирани
ученици
5. Проект Зелен пакет
• Вклучени поголем број на
училишта и научни институции
во изработката на проектот
• Вклучување на поголем број на
наставен кадар во обуките за
имплементација на проектот
6. Пристап до информациите
• навремено активно и пасивно
информирање
на
заинтересираната јавност
• поквалитетен
процес
на
информирање
• регулиран
процес
на
информирање

медиуми во кои се објавуваат
еколошки теми
• Зголемена јавна свест кај
целните групи - консументи на
различните медиуми
4. Зголемен бројот на едуцирани
ученици
5. Проект Зелен пакет
• Зголемен бројот на едуцирани
наставници
6.
Навремена и квалитетна
размена на информации помеѓу
сите инволвирани страни
• Зголемен број на побарани
информации

Континуирано во текот на 2007

Континуирано во текот на 2008

Континуирано во текот на 2009

1. Спроведување на Кампања за
подгнување на јавната свест за А

1. Тематска Кампања
•
500.000,00 денари

1. Тематска Кампања
•
500.000,00 денари

медиуми во кои се објавуваат
еколошки теми
• Зголемена
јавна
свест
кај
целните групи - консументи на
различните медиуми
4. Зголемен бројот на едуцирани
ученици
5. Проект Зелен пакет
• Опфатени
сите
основни
училишта во РМ со проектот
6. Информирана
и
вклучена
јавност
- Зголемен број на побарани
информации

49

и Б интегрирани дозволи на
централно и локално ниво, бизни
сектор и НВО

2. Одбележување на деновите
по еколошкиот календар

2. Одбележување на деновите
по еколошкиот календар

2.1. Денови на пролетта- Денови
на екологијата - 21-28 Март

2.1. Денови на пролетта- Денови
на екологијата - 21-28 Март

2. Одбележување на деновите
по еколошкиот календар

•

•

2.1. Денови на пролетта- Денови
на екологијата - 21-28 Март
• 100.000,00 ден.

2.2. “Ден на планетата Земја”-22
Април
• 150.000,00 ден

2.2. “Ден на планетата Земја”-22
Април
• 150.000,00 ден

2.2. “Ден на планетата Земја”-22
Април
• 100.000,00 ден

2.3. Светски ден на животната
средина- 5-ти јуни
• 200.000,00 ден

2.3. Светски ден на животната
средина- 5-ти јуни
• 200.000,00 ден

2.4.
Меѓународен ден без
автомобили- 22 Септември
•
500.000,00 ден

2.4.
Меѓународен ден без
автомобили- 22 Септември
• 500.000,00 ден.

2.4. Меѓународен ден без
автомобили- 22 Септември
•
200.000,00 ден.

2.5 Меѓународен ден на планините
11 декември
•
120.000,00

2.5 Меѓународен ден на планините
11 декември
• 120.000,00

2.5 Меѓународен ден на
планините 11 декември
•
100.000,00

3. Електронски и печатени
медиуми
•
700.000,00 ден
•
200.000,00 ден
•
940.000,00 ден
•
50.000,00 ден

3. Електронски и печатени
медиуми
• 700.000,00 ден
• 200.000,00 ден
• 940.000,00 ден
• 50.000,00 ден

•

200.000,00 денари

2.3. Светски ден на животната
средина- 5-ти јуни
• 100.000,00 ден

3.

Електронски и печатени
медиуми
• 500.000,00 ден
• 200.000,00 ден
• 250.000,00 ден
• 50.000,00 ден

200.000,00 ден.

o активности по еколошки
теми во детски градинки и
училишта

200.000,00 ден.

4. активности по еколошки
теми во детски градинки и
училишта
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o активности по еколошки
теми во детски градинки и
училишта

480.000,00
4./
5. Проект Зелен пакет
•
200.000,00 ден.

Недостаток од човечки ресурси
Потреба обука за пополнување
на недостатоците
Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат
Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите

Предвидени
активности
минимизирање на ризиците

за


700.000,00
4./
5. Проект Зелен пакет
•
100.000,00 ден

• 700.000,00
5. Проект Зелен пакет
• 100.000,00 ден
6. Пристап до информациите

6. Пристап до информациите.
•

200.000,00

200.000,00

6. Пристап до информациите
•
200.000,00
-

-

-

-

-

-

Нема

нема

нема

• Непокажан
интерес
за
партнерство и спонзорство
• Не одобрување на средства
од буџетот
• некоординирана соработка
• недоволни капацитети на ЕЛС
• необезбедување на средства
од проекти или донации
• Активно квлучување на ЛЕ како
и НВО и бизнис секторот
• Зголемување
на
комуникацијата со членовите на
РКО
• Барање на други начини за
обезбедување
на
средства
(проекти, странски донации)
• Зголемување
на

• Непокажан
интерес
за
партнерство и спонзорство
• Не одобрување на средства
од буџетот
• некоординирана соработка
• недоволни капацитети на ЕЛС
• необезбедување на средства
од проекти или донации
• Активно квлучување на ЛЕ како
и НВО и бизнис секторот
• Зголемување
на
комуникацијата со членовите на
РКО
• Барање на други начини за
обезбедување
на
средства
(проекти, странски донации)
• Зголемување
на

• Непокажан
интерес
за
партнерство и спонзорство
• Не одобрување на средства
од буџетот
• некоординирана соработка
• недоволни капацитети на ЕЛС
• необезбедување на средства
од проекти или донации
• Активно квлучување на ЛЕ како
и НВО и бизнис секторот
• Зголемување
на
комуникацијата со членовите на
РКО
• Барање на други начини за
обезбедување
на
средства
(проекти, странски донации)
• Зголемување
на
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комуникацијата со партнерите
• повторно претставување на
потребата
од
координирана
соработка

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
оваа
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот
2007
Мерки кои треба да се спроведат
- Формирање на Одделение за
спречување
и
контрола
на
загадувањето
- Зајакнување на капацитетите на
одделението
за
оценка
на
влијание врз животната средина
Јакнење
на
Државниот
Инспекторат за животна средина
-Формирање на посебна архива за
ИСКЗ
Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

- Спроведување на законските
одредби
и
почитување
на
роковите
предвидени
за
спроведување на ЕИА
- Спроведување на законските
одредби
и
почитување
на
роковите
предвидени
за
спроведување
на
ИППЦ
процедурата
следејки
ги
плановите
и
програмите
за
издавање на А интегрирани

комуникацијата со партнерите
• повторно претставување на
потребата
од
координирана
соработка

комуникацијата со партнерите
•
повторно претставување на
потребата
од
координирана
соработка

3.1.2.Животна средина и природа
3.1.2.4 Лиценцирање (ЕИА/ ИППЦ)
2008
2009
- Зајакнување на капацитетите
- Спроведување на процедурите
на Одделение за спречување и
согласно
законските
и
контрола на загадувањето
подзаконските
акти
за
ЕИА/ИППЦ
- Доекипирање на одделението за
ИСКЗ
- Зајакнување на капацитетите на
одделението
за
оценка
на
влијание врз животната средина
- Спроведување на процедурите
согласно
законските
и
подзаконските акти за ЕИА/ИППЦ
- Спроведување на законските
одредби
и
почитување
на
роковите
предвидени
за
спроведување на ЕИА
- Спроведување на законските
одредби
и
почитување
на
роковите
предвидени
за
спроведување
на
ИППЦ
процедурата
следејки
ги
плановите
и
програмите
за
издавање на А интегрирани

- Спроведување на законските
одредби
и
почитување
на
роковите
предвидени
за
спроведување на ЕИА
- Спроведување на законските
одредби
и
почитување
на
роковите
предвидени
за
спроведување
на
ИППЦ
процедурата
следејки
ги
плановите и програмите за
издавање на А интегрирани
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дозволи
- Број на релизирани процедури
за издавање на ИППЦ дозволи и
ЕИА решенија
- Број на реализирани обуки

Крај на 2007

дозволи
- Број на релизирани процедури за
издавање на ИППЦ дозволи и ЕИА
решенија
- Број на реализирани обуки
-комлетирање на одделението за
ИСКЗ
согласно
прелог
систематизација и ФА
Крај на 2008

200.000 ден буџет - оперативни
трошоци за работа на
одделението за ИППЦ

3.000.000,00 ден - оперативни
трошоци за работа на
одделението за ИППЦ

5.500.000,00ден - оперативни
трошоци за работа на
одделението за ИППЦ

3
лица
за
формирање
на
Одделение за ИППЦ
Обука
за
спроведување
на
постапката за преговарање и
издавање на ИСКЗ Дозволи за
усогласување
со
Оперативни
планови;

2 лица за комлетирање на
одделенитето за ИППЦ
Обука
за
спроведување
на
постапката за преговарање и
издавање на ИСКЗ Дозволи за
усогласување
со
Оперативни
планови;

/

Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците

3
лица
за
формирање
Одделение за ИППЦ

2 лица за комлетирање
одделенитето за ИППЦ

/

Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат
Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите

/

/

/

Недостиг од кадар и финансиски
средства за формирање и работа
на одделенитето за ИППЦ

Недостиг од кадар и финансиски
средства за формирање и работа
на одделенитето за ИППЦ

Предвидени
активности
минимизирање на ризиците

Обезбедување на дополнителни
финансисики средства и човечки
ресурси за спроведување на ИППЦ

Обезбедување на дополнителни
финансисики средства и човечки
ресурси за спроведување на ИППЦ

Да се дополни Недостиг од кадар
и финансиски средства за
формирање
и
работа
на
одделенитето за ИППЦ
Обезбедување на дополнителни
финансисики средства и човечки
ресурси за спроведување на
ИППЦ

Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати

Рокови
за
постигање
на
резултатите
Потребни материјални средства

Недостаток од човечки ресурси
Потреба обука за пополнување
на недостатоците

за

дозволи
- Број на релизирани процедури за
издавање на ИППЦ дозволи и ЕИА
решенија
- Број на реализирани обуки
- формирано одделение за ИСКЗ

на

на

Крај на 2009

/
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Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
оваа
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот
2007
Мерки кои треба да се спроведат
-Тековни активност на ДИЖС увиди
-Јакнење
на
државниот
инспекторат за животна средина

Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

- Прифаќање и спроведување на
примената
на
законите
и
прописите донесени врз основа на
истите,
- заштита,
обновување,
подобрување на квалитетот на
животната средина и природата,,
заштита на животот и здравјето
на луѓето,
- воспоставување на систем на
планирање на заштитата на
животната средина и природата,
- потикнување
на
почисто
производство и чисти технологии,
одржлив развој,
- предвидување
и
следење,
спречување
на
ризикот
за
животната средина и природата,
- контрола на активностите кои
ги загрозуваат животната средина

3.1.2.Животна средина и природа
3.1.2.5 Инспекција
2008
-Тековни активности на ДИЖС
-Јакнење
на
државниот
инспекторат за животна средина

- Прифаќање и спроведување на
примената
на
законите
и
прописите донесени врз основа на
истите,
- заштита,
обновување,
подобрување на квалитетот на
животната средина и природата,,
заштита на животот и здравјето
на луѓето,
- воспоставување на систем на
планирање на заштитата на
животната средина и природата,
- потикнување
на
почисто
производство и чисти технологии,
одржлив развој,
- предвидување
и
следење,
спречување
на
ризикот
за
животната средина и природата,
- контрола на активностите кои
ги загрозуваат животната средина

2009
-Тековни активности на ДИЖС

Спроведување на примената на
законите и подзаконските акти
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Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати

Рокови
за
постигање
на
резултатите
Потребни материјални средства
Недостаток од човечки ресурси
Потреба обука за пополнување
на недостатоците

Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат
Главни ризици кои може да

и природата,
- известување на јавноста и
учество
во
креирањето
на
политиките во животната средина
и природата итн.
Изработена Програма за т.н
benchmarking-систем
на
споредливост
Изработен Клучен Сет на
Индикатори преку кои може да се
оценат постигнатите резултатит
на ДИЖС.
Број на извршени увиди
Крај на 2007

и природата,
- известување на јавноста и
учество
во
креирањето
на
политиките во животната средина
и природата итн.
-Број на извршени увиди

-Број на извршени увиди

Крај на 2008

Крај на 2009

1.500.000 ден

3.000.000 ден

6.000.000,00ден

3 лица
- Обука за спроведување на
постапката
за
Минимум
Критериуми
за
Инспекциски
надзор
- Базична обука за вршење
инспекциски надзор, BATs, BREF,
околу
ИППЦ
процедурите,
инспектирање
на
хемикалии,
отпад, воздух, природа, вода,
почва, бучава, VOCs, Seveso II,
криминал во животната средина
итн.
3 лица

2 лица
- Обука во континуитет за
спроведување на постапката за
Минимум
Критериуми
за
Инспекциски надзор
- Базична обука за вршење
инспекциски надзор, BATs, BREF,
околу
ИППЦ
процедурите,
инспектирање
на
хемикалии,
отпад, воздух, природа, вода,
почва, бучава, VOCs, Seveso II,
криминал во животната средина
итн.
2 лица

2 лица
/

2 лица

/

/

/

Недостиг од кадар и финансиски

Недостиг од кадар и финансиски

Недостаток

на

финансиски

55

влијаат врз постигнувањето на
резултатите
Предвидени
активности
за
минимизирање на ризиците

средства

средства

средства

Во зависност од организацијата на
работа, ќе се минимизираат и
ризиците, без добра организација
и ризикот за неисполнување на
обврските е поголем.

Во зависност од организацијата на
работа, ќе се минимизираат и
ризиците, без добра организација
и ризикот за неисполнување на
обврските е поголем.

Обезбедување
средства

Анекс 1 - План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот

Мерки кои треба да се спроведат

оваа

2007
1. Пречистување на отпадни води
загадени со Cr6+
2. Санација на јаловиште
3. Рекултивирање на браната на
хидројаловиште Топилница
4.
Реставрација
на
хидројаловиште во Злетово
5.Санација на флотација
6.
Санација
на
погон
за
концентрати
7. Уредување на депонија

на

финансиски

3.1.2 Животна средина и природа
3.1.2.6 Санација на жешки точки
Активности:
1. Одржување на пречистителната станица во Јегуновце
2. Санација на опточен тунел на хидројаловиште Саса
3. Рекултивација на браната на хидројаловиштето на Топилница во
Бучим
4. Реализација на проект за старото хидројаливиште РОЦ Злетово,
Пробиштип
5. Санација на комплексот на флотација, рудник Лојане
6. Санација на погон за концентрати, с.Табановце
7. Трајна стабилизација и рекултивација на депонија за ТЕЦ Осломеј
2008
1. Пречистување на отпадни води
загадени со Cr6+
2. /
3. Рекултивирање на браната на
хидројаловиште Топилница
4.
Реставрација
на
хидројаловиште во Злетово
5. Санација на флотација
6. /
7./
8. Санација на други жечки точки
сигласно прогама на МЖСПП

2009
1. Пречистување на отпадни води
загадени со Cr6+
2. /
3. /
4./
5./
6./
7./
8. Санација на други жечки точки
сигласно прогама на МЖСПП
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(дополнително ќе се утврди врз
основа
на
изработка
на
физибилити студии)
Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати

Рокови
за
постигање
на
резултатите
Потребни материјални средства
Недостаток од човечки ресурси
Потреба обука за пополнување
на недостатоците
Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат
Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите

Заштита на почвата, подземните
и
површинските
води
од
загадување
Редукција на токсичен Cr6+ во
Cr3+
Степен
на
намалување
на
концентрација на загадувачки
материи во почва, подземни и
површински води
Крај на 2007

Заштита на почвата, подземните
и
површинските
води
од
загадување
Редукција на токсичен Cr6+ во
Cr3+
Степен
на
намалување
на
концентрација на загадувачки
материи во почва, подземни и
површински води
Карј на 2008

Заштита на почвата, подземните и
површинските води од загадување

22.000.000
/

28.000.000
/

38.000.000
/

/

/

/

/

/

/

Нема

Нема

Нема

Необезбедување на потребни
финансиски средства од буџетот
на министерството и буџетот на
ЕЛС
Преклопување на надлежности со
останатите министерства и слаба
меѓуресорска соработка
Слаба соработка со ЕЛС во
процесот
на
изработка
и
имплементација на програми и
проекти

Необезбедување
на
Необезбедување на потребни
финансиски средства од буџетот
на министерството и буџетот на
ЕЛС
Преклопување на надлежности со
останатите министерства и слаба
меѓуресорска соработка
Слаба соработка со ЕЛС во
процесот
на
изработка
и
имплементација на програми и

Необезбедување
на
потребни
финансиски средства од буџетот на
министерството и буџетот на ЕЛС
Преклопување на надлежности со
останатите министерства и слаба
меѓуресорска соработка
Слаба соработка со ЕЛС во процесот
на изработка и имплементација на
програми и проекти

Редукција на токсичен Cr6+ во Cr3+
Степен
на
намалување
на
концентрација
на
загадувачки
материи во почва, подземни и
површински води
Крај на 2009
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Предвидени
активности
минимизирање на ризиците

за

Барање на други извори на
финансирање
/
донаторски
средства
Дополнително
алоцирање
на
буџетски средства
Подготовка на издржани проекти
и програми
Активно и сериозно инволвирање
на партнерите во процесите
Обезбедување на дополнителни
финансиски средства и обучен
кадар

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
оваа
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот
2007
Мерки кои треба да се спроведат
1.
Донесување
на
годишна
програма за финансирање на
изготвување
на
просторни
планови
2. Донесување на просторни
планови (нацрт или предлог),
Резултати кои треба да се
1. Донесување на Нацрт ПП на
постигнат
Охридско-Преспанскиот регион на
Собрание на РМ и изработка на
Предлог ПП.
2.Донесување и промоција на ПП
на регионот на сливот на река
Треска
3.Подготвителни активности за

проекти
Барање на други извори на
финансирање
/
донаторски
средства
Дополнително
алоцирање
на
буџетски средства
Подготовка на издржани проекти
и програми
Активно и сериозно инволвирање
на партнерите во процесите
Обезбедување на дополнителни
финансиски средства и обучен
кадар

Барање на други извори на
финансирање / донаторски средства
Дополнително
алоцирање
на
буџетски средства
Подготовка на издржани проекти и
програми
Активно и сериозно инволвирање на
партнерите во процесите
Обезбедување на дополнителни
финансиски средства и обучен
кадар

3.1.3 Просторно планирање и ПИС
3.1.3.1 Разработување на просторниот план на рм
2008
2009
1.
Донесување
на
годишна
1.
Донесување
на
годишна
програма за финансирање на
програма за финансирање на
изготвување
на
просторни
изготвување
на
просторни
планови
планови
2. Донесување на просторни
2. Донесување на просторни
планови (нацрт или предлог),
планови (нацрт или предлог),
1.
Донесување
на
ПП
на
1.Подготвителни активности за
Охридско-Преспанскиот регион на
изработка на приоритетен ПП,
Собрание на РМ
односно изработка на студискоистражувачка и информативно2. Стручна ревизија на Нацртот
документациона основа .
на ПП за Скопскиот регион и
2.
Оформување
на
Извештај од стручната расправа
документациона
основа
за
на Нацртот на ПП за Скопскиот
изработка на приоритетен ПП
регион.
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Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати

Рокови
за
постигање
на
резултатите
Потребни материјални средства
Недостаток од човечки ресурси
Потреба обука за пополнување
на недостатоците
Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат

изработка на приоритетен ПП
односно изработка на студискоистражувачка и информативнодокументациона
основа
/
Национален
Парк
Галичица,
АМБО и др./
4. Изработка на Нацрт ПП на
Скопскиот регион
1. Позитивна оценка по нацрт
планот
ПП
на
ОхридскоПреспанскиот
регион
од
Комисијата на стручната ревизија
и од стручната расправа;
2.Донесен на Собрание на РМ
нацрт
ПП
на
ОхридскоПреспанскиот регион ;
3. Донесен на Собрание на РМ
ПП на регионот на сливот на
река Треска.
4.
Изготвена
студиско
истражувачка документација за
ПП на Скопскиот регион

1.Усвојување на Собрание на РМ
на Предлог Просторен план на
Охридско-Преспански регион.
2. Позитивна оценка по Нацрт
планот од
Комисијата на
стручната ревизија за ПП на
Скопскиот регион

1. Изработена документациона
основа
за
изработка
на
приоритетен ПП
2. Донесен ПП за НП Галичица

Крај на 2007

Крај на 2008

Крај на 2009

30.000.000 ден
2 лица
/

35.000.000 ден
1лица
/

40.000.000 ден
1 лице
/

2 советника

1 советника

1 советника

/

/

/
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Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите
Предвидени
активности
за
минимизирање на ризиците

Недостаток на буџетски сретства

Недостаток на буџетски сретства

Недостаток на буџетски сретства

-Обезбедување на дополнителни
финансисики
средства
за
реализирање
на
просторните
планови
-Редовно
обезбедување
на
податоци за просторот

-Обезбедување на дополнителни
финансисики
средства
за
реализирање
на
просторните
планови
-Редовно
обезбедување
на
податоци за просторот

-Обезбедување на дополнителни
финансисики
средства
за
реализирање
на
просторните
планови
-Редовно
обезбедување
на
податоци за просторот

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект
Назив на програмата во која е вклучена оваа
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот

Мерки кои
спроведат

треба

да

се

2007
1. Колектирање на податоци
доставени
од
страна
на
Извештајните
единици
предвидени
со
закон;
обработка на Извештаите и
обновување на Базата на
податоци;
изготвување
на
Извештај
засостојбите
и
промените
во
простороттекстуален и графички дел;
доставување на Извештајот до
Собранието на РМ.
2.Проценка на состојбите и
промените во просторот и
одредување
на
мерки
и
активности од значење за
спроведување
на
ПП,

3.1.3

Просторно планирање и ПИС

3.1.3.2.
Спроведување на
областа на ПП
2008
1. Колектирање на податоци
доставени
од
страна
на
Извештајните
единици
предвидени
со
закон;
обработка на Извештаите и
обновување на Базата на
податоци;
изготвување
на
Извештај
засостојбите
и
промените
во
простороттекстуален и графички дел;
доставување на Извештајот до
Собранието на РМ.
2. Изготвување на Програмата
за спроведување на ППРМ.
3. Изработка на студија
за
идентификација и валоризација
на
пределите со посебни

ППРМ и меѓународни договори од
2009
1. Колектирање на податоци доставени од
страна
на
Извештајните
единици
предвидени со закон; обработка на
Извештаите и обновување на Базата на
податоци; изготвување на Извештај
засостојбите и промените во простороттекстуален и графички дел; доставување
на Извештајот до Собранието на РМ.
2./Имплементација на Програмата за
спроведувањето на ПП на РМ
3. Интегрирање на пределите
во
полииките од областа на
културата,
земјоделството,
животната
средина,
економијата, планирањето и уредувањето
на просторот
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приоритетни активности.
3.
Донесување
на
подзаконските акти за услови
за планирање на просторот и
донесување на решенија за
услови за планирање
4. Формирање на Национален
Комитет за имплементација на
Европската
Конвенција
за
пределот;
Утврдување
на
пределот
во
нациоанлното
законодавство; Изработка на
студија за идентификација и
валоризација на пределите со
посебни
вредности
на
територијата на РМ
.5. Промоција на документите
донесени на ЦЕМАТ пред
локалната
самоуправа;Соработка
на
национално ниво со субјекти
релевантни
за
одржливо
просторно планирање;Редовно
изготвување на извештаи од
сферата
на
одржливо
просторно планирање;
6. Подготовка на Нациналната
Комисија на Франкофонија;
координација на процесот на
зачленување на РМ
во
Франкофонијата
преку
активностите
за
досието;
спроведување на Програмата
на Мегувладината Агенција на
Франкофонијата-ИАФ

вредности на територијата на Р
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Резултати кои треба да се
постигнат

Индикатори на успешност
преку кои може да се оценат
постигнатите резултати

1.Обновување на Базата на
податоци
за континуирано
следење
на спроведувањето
на Просторниот и изработка на
Извештај за состојбите и
промените во просторот.
2.
Согласно
потребата
произлезена од новиот закон за
просторно
и
урбанистичко
планирање: изработување и
издавање
на
услови
за
планирање.
3. Изработка на подзаконски
акти
за
утврдување на
пределските типови
4. успешно спроведување во
стратешките документи на РМ
на
декларации,постулати,
препораки и одлуки донесени
на ЦЕМАТ.
5.
Спроведување
на
документите
донесени
од
Мегувладината Агенција на
Франкофонијата-ИАФ
1.Доставен
Извештај
на
Собранието на РМ .
2.
Усвоена
Програма
за
спроведување на ППРМ од
страна на Владата на РМ.
за планирање на просторот.
3.
Усогласени
услови
за
планирање во просторот со
планската документација од
повисоко ниво, односно ППРМ.
4.
Донесување
на

1.Обновување на Базата на
податоци
за континуирано
следење
на спроведувањето
на Просторниот и изработка на
Извештај за состојбите и
промените во просторот.
2 Изработена Програма за
спроведување на просторниот
план на РМ.
3. Изработка на листа на
предели со посебни природни
вредности
заради
нивна
заштита
како
заштитетно
подрачја (категорија заштитен
предел)
4.Редовно
изготвување
на
извештаи
од
сферата
на
одржливо
просторно
планирање;

1.Обновување на Базата на податоци за
континуирано
следење
на
спроведувањето
на
Просторниот
и
изработка на Извештај за состојбите и
промените во просторот.
2. Изработка на Програми за заштита ,
планиарње и управување на пределите

1.
Доставен
Извештај
Собранието на РМ
2. Прогласување на пределски
типови

1. Доставен Извештај - Собранието на РМ.
2. Усвојување на
Програмите за
заштита, планиарње и управување на
пределите од страна ан Владата на РМ
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Рокови за постигање на
резултатите
Потребни
материјални
средства
Недостаток
од
човечки
ресурси
Потреба
обука
за
пополнување
на
недостатоците
Потребен
нов
кадар
за
пополнување
на
недостатоците
Вишок од вработени кои ќе
треба да се прераспределат
Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето
на резултатите

Предвидени активности за
минимизирање на ризиците

подзаконските акти
за
утврдување на пределските
типови и нивна заштита
5 . Полноправно членство во
Франкофонијата
крај на 2007
1.000.000,00ден

крај на 2008
3.000.000,00ден

крај на 2009
5.000.000,00ден

2 лица

/

/

/

/

/

2 советника

/

/

Нема

Нема

Нема

1.Ненавремено
доставување
на извештаите од страна на
Извештајните единици.
2. Недостаток на финансиски
средства

1.Ненавремено
доставување
на извештаите од страна на
Извештајните единици
2. Недостаток на финансиски
средства за ангазиарање на
стручни лица (експарти) за
изработка на стручната студија

1.Ненавремено
доставување
на
извештаите од страна на Извештајните
единици
3. Недостаток на финансиски средства за
ангазиарање на стручни лица (експарти)
за изработка на стручната студија

1.Дополнителна
обука
на
Извештајните единици (ЕЛС и
стопански субјекти)

1. Дополнителна обука на
Извештајните единици (ЕЛС и
стопански субјекти)
2.
Обезбедување
на
финансиски
средства
за
спроведување на Конвенцијата
во Буџетот на МЖСПП

1. Дополнителна обука на Извештајните
единици (ЕЛС и стопански субјекти)
2. Обезбедување на
финансиски
средства
за
спроведување
на
Конвенцијата во Буџетот на МЖСПП
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Анекс 1 - План за спроведување на потпрограма/проект
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот
2007
Мерки
кои
треба
да
се
1. Гео информационен систем
спроведат
- Анализа на постојната состојба
2.
Далечинска детекција и
картографија
- аквизиција на просторни податоци
- ажурирање
на
просторните
податоци
- презентација
на
просторните
податоци
- заштита на базата на просторните
податоци
Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

1. Гео информационен систем
- Изготвување на Стратегија и
Акционен план
2.
Далечинска
детекција
и
картографија
- актуелна просторна основа за
аквизиција на просторен податок
- квалитетни и актуелни просторни
податоци
- надоградување
на
постојниот
хардвер и софтвер

3.1.3. Просторно планирање и ПИС
3.1.3.3 Просторен информативен систем
2008
2009
1.
Гео
информационен
1.
Гео
информационен
систем
систем
- Постапка за изготвување и
- Донесување на законот и
негова имплементација
донесување на Законот
2. Далечинска детекција и
картографија
- аквизиција на просторни
податоци
- ажурирање на просторните
податоци
- презентација на просторните
податоци
- заштита
на
базата
на
просторните податоци
1.
Гео
информационен
систем
- Нацрт на стандардите и
законските норми
2. Далечинска детекција и
картографија
- актуелна просторна основа
за аквизиција на просторен
податок
- квалитетни
и
актуелни
просторни податоци

2. Далечинска детекција и
картографија
- аквизиција на просторни
податоци
- ажурирање на просторните
податоци
- презентација на просторните
податоци
- заштита
на
базата
на
просторните податоци
1.
Гео
информационен
систем
- Квалитетен закон
- Соодветна надоградба на
постојниот
софтверски
и
хардверски капацитет на ГИС
системот во министерството
2. Далечинска детекција и
картографија
- актуелна просторна основа
за аквизиција на просторен
податок
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Индикатори на успешност преку
кои може да се оценат
постигнатите резултати

Рокови
за
резултатите

постигање

на

1. Гео информационен систем
Квалитетни
информации
за
недостатокот на постојниот систем за
производство,евиденција,дистрибуција
, користење и чување на просторните
податоци
Квалитетна
анализа
на
ангажираните технолошки алгоритми
кои се користат за манипулација со
просторните податоци
- Воочување на различните правни
норми кои ги регулираат процесите
врзани за просторен податок
2.
Далечинска
детекција
и
картографија
Препораки
за
измена
на
постоечките/блиските законски норми
- надограден постојниот хардвер и
софтвер
- ажурни просторни податоци
- презентирани
квалитетни
картогравски продукти
- достапност
на
просторните
податоците до крајните корисници
- ЊЕБ
презентирани
просторни
податоци
- заштитени просторни податоци
- позитивно
мислење
од
корисниците
1. Гео информационен систем
- 6 (шест) месеци

1.
Гео
информационен
систем
- Квалитетни стандарди и
законски норми кои успешно ќе
го
регулираат
односот
производство-верификација
–
дистрибуција-заштита
на
просторниот податок
Регулирани
методологии,
платформи
и
технолошки
процесни нивоа
2. Далечинска детекција и
картографија
- ажурни просторни податоци
- презентирани
квалитетни
картогравски продукти
- достапност на просторните
податоците
до
крајните
корисници
- заштитени
просторни
податоци
- ЊЕБ
презентирани
просторни податоци
- позитивно
мислење
од
корисниците

1.
Гео
систем

информационен

- квалитетни
и
актуелни
просторни податоци
- надоградување на постојниот
хардвер и софтвер
1.
Гео
информационен
систем
- Усвојување на законот и
комплетна имплементација
2. Далечинска детекција и
картографија
- надограден
постојниот
хардвер и софтвер
- ажурни просторни податоци
- презентирани
квалитетни
картогравски продукти
- достапност на просторните
податоците
до
крајните
корисници
- ЊЕБ
презентирани
просторни податоци
- позитивно
мислење
од
корисниците
- заштитени
просторни
податоци

Гео информационен систем
- 6 (шест) месеци
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2.
Далечинска
картографија
- континуирано
Потребни материјални средства
Недостаток од човечки ресурси
Потреба обука за пополнување
на недостатоците
Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе
треба да се прераспределат
Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите
Предвидени
активности
за
минимизирање на ризиците

детекција

300.000,00 ден
/
Обука
за
користење
софтверски пакети за ГИС
/

на

треба

да

се

нови

Нема
Неодобрување
на
средства од буџет
Барање на средства
донаторски програми

финансиски
од

Анекс 1 – План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот

Мерки кои
спроведат

и

странски

оваа

2006
1. Инвестиции во
областа на
животната средина заради преземање
превентивни мерки и мерки за
поттикнување, зачувување, одржливо
користење, заштита и унапредување
на животната средина цел :
2. Капитални инвестиции во областите
на третман на отпадни води и
управување
со
отпад
заради

- 18 (осумнаесет) месеци
2. Далечинска детекција и
картографија
- континуирано
6.170.000,00 ден
/
Обука за користење на нови
софтверски пакети за ГИС
/

Далечинска
детекција
картографија
- континуирано

и

нема

Нема

Неодобрување на финансиски
средства од буџет

Неодобрување на финансиски
средства од буџет

Барање на средства од странски
донаторски програми

Барање на средства од странски
донаторски програми

4.320.000,00 ден
/
Обука за користење на нови
софтверски пакети за ГИС
/

3.1.4. Програма за инвестиции во животна средина
3.1.4.1 Програма за инвестиции во животната средина,
согласно ЗЖС
2007
2008
1. Инвестиции во областа на
1. Инвестиции во областа на
животната
животната
средина
заради
средина
заради
преземање превентивни мерки и
преземање превентивни мерки и
мерки
за
поттикнување,
мерки
за
поттикнување,
зачувување,
одржливо
зачувување,
одржливо
користење,
заштита
и
користење,
заштита
и
унапредување на животната
унапредување на животната
средина цел :
средина цел :
2.

Капитални

инвестиции

во

2.

Капитални

инвестиции

во
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Резултати кои треба да се
постигнат

Индикатори
на
успешност
преку кои може да се оценат
постигнатите резултати

остварување на стандардите на ЕУ
(подготовка
на
техничка
документација и апликација за ИПА
фондовите
за
изградба
на
пречистителна станица за отпадни
води во Прилеп и комплетитрање на
колекторскиот
систем,
како
и
проектна документација и апликации
за пречистителни станици во Тетово,
Гостивар, Битола, Велес, Штип)
-Заштита
и
унапредување
на
животната
средина,
односно
медиумите од животната средина
(воздух, вода, почва)
- Подготовена техничка документација
и апликација за ИПА фондовите за
изградба на пречистителна станица за
отпадни води
во Прилеп и
комплетитрање
на
колекторскиот
систем
Подготовка
на
проектна
документација и ИПА апликации за
пречистителни станици во Тетово,
Гостивар, Битола, Велес, Штип
набавена опрема наменета за
директна заштита на животната
средина и заштита и унапредување на
здравјето на луѓето;
изготвувена
инвестициона
документација
и
студии
за
изводливост (физибилити студии) и
нивна реализација;
изработени
оперативни

областите
на
третман
на
отпадни води и управување со
отпад заради остварување на
стандардите на ЕУ (подготовка
на техничка документација и
апликација за ИПА фондовите за
изградба
на
пречистителна
станица за отпадни води и
управување со отпад)

областите
на
третман
на
отпадни води и управување со
отпад заради остварување на
стандардите на ЕУ(подготовка
на техничка документација и
апликација за ИПА фондовите за
изградба
на
пречистителна
станица за отпадни води и
управување со отпад)

-Заштита и унапредување на
животната средина, односно
медиумите
од
животната
средина (воздух, вода, почва)
Изработка
на
техничка
документација за системи за
третман на отпадни води и
управување со отпад
-Изградба на системи за третман
на отпадни води согласно
стандардите на ЕУ
- Подготовка на проектна
документација и ИПА апликации
за пречистителни станици во
Тетово, Гостивар, Битола, Велес,
Штип
набавена
опрема
наменета за директна заштита
на животната средина и заштита
и унапредување на здравјето на
луѓето;
изготвувена
инвестициона документација и
студии
за
изводливост
(физибилити студии) и нивна

-Заштита и унапредување на
животната средина, односно
медиумите
од
животната
средина (воздух, вода, почва)
Изработка
на
техничка
документација за системи за
третман на отпадни води и
управување со отпад
-Изградба на системи за третман
на отпадни води согласно
стандардите на ЕУ
- Изградна на системи за
управување со отпад

набавена
опрема
наменета за директна заштита
на животната средина и заштита
и унапредување на здравјето на
луѓето;
изготвувена
инвестициона документација и
студии
за
изводливост
(физибилити студии) и нивна
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планови
степен на изведени градежни
работи за директна заштита на
животната средина;
степен
на селектирање,
рециклирање и отстранување на
отпад; усогласување со нормите и
стандардите на животната средина;
број на изработени студии и
плански документи за заштита и
унапредување на животната средина;
едукација и обука на кадри и
други слични активности за заштита и
унапредување на животната средина
поднесена ИПА апликација за
изградба на пречистителна станица за
отпадни води во Прилеп
подготвени ИПА апликации за
најмалку два система за третман на
отпадни води

Рокови за
резултатите
Потребни
средства

Недостаток

постигање

на

материјални

од

човечки

Крај на 2007
--Средства за реализација на
проектни активности 80.000.000
денари
-Средства
за
спроведување
програмата 10.000.000 ден
Две лица

реализација;
изработени оперативни
планови
степен
на
изведени
градежни работи за директна
заштита на животната средина;
степен на селектирање,
рециклирање и отстранување на
отпад; усогласување со нормите
и стандардите на животната
средина;
број
на
изработени
студии и плански документи за
заштита и унапредување на
животната средина;
едукација и обука на
кадри
и
други
слични
активности
за
заштита
и
унапредување на животната
средина
започната изградба на
пречистителна
станица
за
отпадни води во Прилеп
подготвени
ИПА
апликации за најмалку два
система за третман на отпадни
води
Крај на 2008

Крај на 2009

90.000.000 денари

90.000.000 денари

Едно лице

Едно лице

реализација;
изработени оперативни
планови
степен
на
изведени
градежни работи за директна
заштита на животната средина;
степен на селектирање,
рециклирање и отстранување на
отпад; усогласување со нормите
и стандардите на животната
средина;
број
на
изработени
студии и плански документи за
заштита и унапредување на
животната средина
едукација и обука на
кадри
и
други
слични
активности
за
заштита
и
унапредување на животната
средина
изградба на најмалку три
системи за третман на отпадни
води

на
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ресурси
Потреба
обука
пополнување
недостатоците
Потребен
нов
кадар
пополнување
недостатоците
Вишок од вработени кои
треба да се прераспределат
Главни ризици кои може
влијаат врз постигнувањето
резултатите

за
на

Спроведување на обука за водење на
инвестиции во животната средина

за
на

Два советника

Спроведување на обука
водење на инвестиции
животната средина
Еден советник

ќе

нема

нема

нема

да
на

Недоволна
обученост
за
спроведување на обврските
Недостаток од финансиски
средста
Неправилно искористување на
средствата
Спроведување на обуки
Обезбедување на финансиски
средства
Навремено
реализирањена
капитални инвестиции и изработка н
атехничка документација

Недоволна обученост за
спроведување на обврските
Недостаток
од
финансиски средства
Неправилно
искористување на средствата
Спроведување на обуки
Обезбедување
на
финансиски средства
Навремено
реализирањена
капитални
инвестиции и изработка н
атехничка документација

Недоволна обученост за
спроведување на обврските
Недостаток
од
финансиски средства
Неправилно
искористување на средствата
Спроведување на обуки
Обезбедување
на
финансиски средства
Навремено
реализирањена
капитални
инвестиции и изработка н
атехничка документација

Предвидени активности за
минимизирање на ризиците

Анекс 2 - План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
оваа
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот
Други
органи
на
државната
управа
вклучени
во
спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект
2007
Мерки кои треба да се спроведат
Активности
за
континуирана
работа на хидросистемот и
доведување
на
потребното

за
во

/
Еден советник

3.2.1. Води
3.2.1.1. Дојранско Езеро
Влада на РМ, МНР, МЗШВС, ЕЛС, и др.
2008
Активности
работа на
доведување

за
континуирана
хидросистемот и
на
потребното

2009
Активности
работа на
доведување

за
континуирана
хидросистемот и
на
потребното
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Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати
Рокови
за
постигање
на
резултатите
Потребни материјални средства
Недостаток од човечки ресурси
Потреба обука за пополнување
на недостатоците
Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат
Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите
Предвидени
активности
за
минимизирање на ризиците

количество
на
вода
во
Дојранското
Езеро
согласно
програмата на ЈПВС Дојранско
Езеро
Континуирана
работа
на
хидросистемот и континуирано
доведување
на
потребното
количество
на
вода
во
Дојранското Езеро
- Количество на вода испумпано
во Дојранското Езеро
- Оптимално ниво на водата на
Дојранското Езеро
Крај на 2007

количество
на
вода
во
Дојранското
Езеро
согласно
програмата на ЈПВС Дојранско
Езеро
Континуирана
работа
на
хидросистемот и континуирано
доведување
на
потребното
количество
на
вода
во
Дојранското Езеро
- Количество на вода испумпано
во Дојранското Езеро
- Оптимално ниво на водата на
Дојранското Езеро
Крај на 2008

количество
на
вода
во
Дојранското
Езеро
согласно
програмата на ЈПВС Дојранско
Езеро
Континуирана
работа
на
хидросистемот и континуирано
доведување
на
потребното
количество
на
вода
во
Дојранското Езеро
- Количество на вода испумпано
во Дојранското Езеро
- Оптимално ниво на водата на
Дојранското Езеро
Крај на 2009

50.000.000,00 денари
/
/

60.000.000,00 денари
/
/

60.000.000,00 ден
/
/

/

/

/

/

/

/

Необезбедување на потребни
финансиски средства од буџетот
на РМ
Реализирање на активности за
оптимално
работење
на
хидросистемот

Необезбедување на потребни
финансиски средства од буџетот
на РМ
Реализирање на активности за
оптимално
работење
на
хидросистемот

Необезбедување на потребни
финансиски средства од буџетот
на РМ
Реализирање наактивности за
оптимално
работење
на
хидросистемот

Анекс 2 - План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот

оваа

3.2.1. Води
3.2.1.2 Пречистителни станици, колекторски системи, и друг
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Други
органи
на
државната
управа
вклучени
во
спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект
2007
Мерки кои треба да се
1.Комплетирање на колекторски
спроведат
систем и пречистителни станици во
преспанскиот регион (KfW)
2.Контрибуција во изградба на
колекторски системи и модуларни
пречистителни станици во мали
населени места, финансирани од
ЕЛС (Изградба на пречистителна
станица и секундарна мрежа во НП
Пелистер и други проекти), –
средства од буџет
3. Изградба на пречистителни
станици со колекторски системи за
Јегуновце , Жилче , Ратае и
Шемшево; Бегова чешма Пелистер;
Матка ,Глумово,Шишево,Грачец и
Крушопек;
4. Реализација на програма за води
(изградба на пречистителна станица
во Берово со примарна и секундарна
канализациона
мрежа,
реконструкција
на
постојната
фабрика за вода во Берово и
изградба на 6 препумпни станици во
колекторскиот систем за Охридско
Езеро),- швајцарска влада
5. Изградба на 6 препумпни станици
во
колекторскиот
систем
за
Охридско Езеро – швајцарска влада
6.Санирање на речни корита во
функција на непречено оперирање

третман на отпадни води
МЗШВ, МТВ, МЛС, МЗ
2008
1.Комплетирање
на
колекторски
систем
и
пречистителни станици во
преспанскиот Регион
2.Контрибуција во изградба на
колекторски
системи
и
модуларни
пречистителни
станици во мали населени
места, финансирани од ЕЛС, (Изградба
на
секундарна
мрежа во НП Пелистер и други
проекти),
3.
Продолжување
на
активноста
4. Реализација на програма за
води
(
изградба
на
пречистителна
станица
во
Берово
со
примарна
и
секундарна
канализациона
мрежа,
реконструкција
на
постојната фабрика за вода во
Берово
и
формирање
административно
тело
на
брегалничкиот слив
5. /
6.Санирање на речни корита
во функција на непречено
оперирање
на мониторинг
системот на реките и одбрана
од поплави,
7. Стабилизирање на порои.

2009
1. Комплетирање на колекторски систем
и
пречистителни
станици
во
преспанскиот Регион
2.Контрибуција
во
изградба
на
колекторски
системи
и
модуларни
пречистителни
станици
во
мали
населени места, финансирани од ЕЛС,
3. Продолжување на активноста

4. Комплетирање на активноста
5. /
6.Санирање на речни корита во функција
на непречено оперирање на мониторинг
системот на реките и одбрана од
поплави,
7.Стабилизирање на порои.
8.
Продолжување со активноста за
комплетирање на колекторскиот систем
околу Охридското Езеро
9. Изградба на пречистителната станица
за отпадни води во Гевгелија
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Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

на мониторинг системот на реките и
одбрана од поплави
7. Стабилизирање на порои
8.Комплетирање на колекторскиот
систем
околу
Охридско
Езеро
(Пештани и Трпејца)
9. Отпочнување со градба на
пречистителната станица за отпадни
води во Гевгелија
1.Комплетиран
и
функционален
колекторски систем и изградени
мали пречистителни и препумпни
станици во преспанскиот Регион,
2.Отпочнување
со
градба
на
пречистителни
станици
во
Националниот Парк Пелистер и во
други мали населени места)
3. Отпочнување со градба на
пречистителни
станици
со
колекторски системи за отпадни
води за Јегуновце , Жилче , Ратае и
Шемшево; Бегова чешма Пелистер;
Матка ,Глумово,Шишево,Грачец и
Крушопек;
4..Отпочната
изградба
на
елементите од колекторскиот систем
и пречистителната станица за
Берово,
како
и
системот
за
водоснабдување
5. Изградени 6 препумпни станици
во колекторскиот ситем за Охридско
Езеро
6.Санирани 10% повеќе
речни
корита во функција на непречено
оперирање на мониторинг системот

8.
.Комплетирање
на
колекторскиот систем околу
Охридско Езеро (Пештани и
Трпејца)
9.
Изградба
на
пречистителната станица за
отпадни води во Гевгелија
1.Комплетиран
и
функционален
колекторски
систем со пропратни мали
пречистителни и препумпни
станици
во преспанскиот
Регион
2.Изградена
пречистителна
станица за отпадни води во
Национален
Парк Пелистер
(реализирање на активности
во рамките на другите проект
за изградба на системи за
третман на отпадни води)
3.
Завршени
30%
од
активностите
4.
Завршен
систем
за
водоснабдување
и
продолжување со градба на
делови
од
колекторскиот
систем
и
пречистителната
станица за отпадни води
5./
6.Санирани 30% повеќе речни
корита
во
функција
на
непречено
оперирање
на
мониторинг
системот
на

1.Комплетиран
и
функционален
колекторски систем и изградени мали
пречистителни и препумпни станици, т
во преспанскиот Регион
2.Изградена
секундарна
мрежа
во
Националниот
Парк
Пелистер
(реализирање на активности во рамките
на другите проект за изградба на
системи за третман на отпадни води)
3. Завршени 50% од активностите
4. Изграден колекторски систем и
пречистителни станици, систем за
водоснабдување во оператива
5./
6./Санирани 20% повеќе речни корита
во функција на непречено оперирање на
мониторинг системот на реките и
одбрана од поплави
7. Стабилизирани 20% повеќе порои
8.Комплетиран
90%и
функционален
колекторскиот систем околу Охридско
Езеро
9.Колектор и пречистителна станицафункционални
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на реките и одбрана од поплави
7. Стабилизирани 10% повеќе порои
8.Подготвена
техничка
документација за комплетирање на
колекторскиот
систем
околу
Охридско Езеро (Пештани и Трпејца)
9.
Отпочната
градба
на
пречистителната станица за отпадни
води во Гевгелија
Индикатори
на
успешност
преку кои може да се оценат
постигнатите резултати

1.
Подобрен
квалитет
на
Преспанското Езеро-забавен процес
на еутрофикација,
2. Елиминирано загадување на
почвата, површински и подземни
води
во
Националниот
Парк
Пелистер (воспоставен третман на
отпадни води во населени места,
подобрен квалите на живеење во
мали населени места, )
3. I
и II категорија вода во
Беровско Езеро,
4.Изградени
делови
од
пречистителна станица во Берово со
примарна
и
секундарна
канализациона мрежа, санирана
станица за водоснабдување
5. Инсталирани 6 пумпни станици
6.
Непречено
оперирање
на
мониторинг системот на реките,
контролирани и намалени поплави,
7.Број на уредени и озеленети
поројни површини.
8. Подобрен квалитет на водите во

реките и одбрана од поплави
7. Стабилизирани 15% повеќе
порои
8.Затворена
финансиска
конструкција
за
комплетирање
на
колекторскиот систем околу
Охридско Езеро (Пештани и
Трпејца)
9.
Завршени
50%
од
активностите
1. Подобрен квалитет на
Пртеспанското Езеро-забавен
процес на еутрофикација,
2. Елиминирано загадување на
почвата,
површински
и
подземни
води
во
Националниот Парк Пелистер
(воспоставен
третман
на
отпадни води во населени
места, подобрен квалите на
живеење во мали населени
места)
3. I и II категорија вода во
Беровско Езеро,
4.Изградени
делови
од
пречистителна
станица
во
Берово
со
примарна
и
секундарна
канализациона
мрежа,
5. /
6.Непречено оперирање на
мониторинг
системот
на
реките, контролирани
и
намалени поплави,

1. Подобрен квалитет на Преспанското
Езеро-забавен процес на еутрофикација,
2. Елиминирано загадување на почвата,
површински и подземни води во
Националниот
Парк
Пелистер
(воспоставен третман на отпадни води
во населени места, подобрен квалите на
живеење во мали населени места)
3. I и II категорија вода во Беровско
Езеро, квалитетна вода за пиење во
Берово
4. Подобрување на квалитетот на водите
во Брегалничкиот слив,
5./
6. Непречено оперирање на мониторинг
системот на реките, контролирани
и
намалени поплави,
7.Број на уредени и озеленети поројни
површини.
8. Подобрен квалитет на водите во
Охридско Езеро-забавен процес на
еутрофикација
9. подобар квалитет на водите вор.
Коњска и Вардар
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Охридско Езеро-забавен процес на
еутрофикација
9. Завршено 20% од активностите

Рокови
за
постигање
на
резултатите
Потребни материјални средства

Недостаток од човечки ресурси
Потреба обука за пополнување
на недостатоците

Крај на 2007 година
1.Донација
2.36.500.000,00 ден
3. /
4. Донација-7.100.000 швајцарски
франци и 200.000 швајцарски
франци-буџетска поддршка
5. Донација од 966.000 швајцарски
франци
6.Буџетска поддршка во износ од
10.000.000,00 ден.
7. Буџетска поддршка во износ од
7.000.000,00 ден.
8. донација
9.
Донација
од
Грчка
Влада
(2.000.000 евра) кредит, буџетска
поддршка од централна и локална
власт
2 лица
Реализирање на обуки за :
- Подготовка на проекти за
водоводи, канализациони системи и
пречистителни станици,
- Поставување на економски цени,
за
одржливо
користење
на
системите,
- Имплементација и надзор над

7.Број на уредени и озеленети
поројни површини.
8. Подобрен квалитет на
водите во Охридско Езерозабавен
процес
на
еутрофикација
9.Завршено 50% од активноста
Крај на 2008 година

Крај на 2009 година

1. Донација
2. 40.000.000,00 ден
3. /
4. Донација-7.100.000
швајцарски франци и 400.000
швајцарски франци-буџетска
поддршка
5./
6. буџетска поддршка во износ
на 15.000.000,00 ден.
7. Буџетска поддршка во износ
од 15.000.000,00 ден.
8. донација
9. Донација од Грчка Влада,
кредит, буџетска поддршка од
централна и локална власт

1. Донација
2. 40.000.000,00 ден
3./
4. /
5. /
6.буџетска поддршка
7. Буџетска поддршка во износ од
15.000.000,00 ден.
8. Донација
9. Донација од Грчка Влада, кредит,
буџетска поддршка од централна и
локална власт

2 лица
Реализирање на обуки за:
- Подготовка на проекти за
водоводи,
канализациони
системи
и
пречистителни
станици,
- Поставување на економски
цени, за одржливо користење
на системите,

/
Обука за оперирање и одржување на
системите
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2 советника

- Имплементација и надзор над
реаллизација на работите,
- Оперирање со колекторски
системи,
пречистителни
станици и нивно одржување,
2 советника

/

/

/

/

-недонесување на Законот за води
-Преклопување на надлежности со
другите органи
-.Некомплетирана правна рамка во
областа,
-Децентрализација
-Организираноста и статусот на
јавните комунални претпријатија
-.Непостоење економски цени за
наплата на услугите,
-Неинформираност и недостаток од
едукација на локалното население,
-Негрижа за обезбедената помош.
Намалени
можности
за
финансирање од Буџетот

-Децентрализација
- Процент на наплата за
користење на направената
инфраструктура,
-Неинформираност
и
недостаток од едукација на
локалното население,
-Негрижа
за
обезбедената
помош.
- Намалени можности за
финансирање од Буџетот

-Децентрализација
-Процент на наплата за користење на
направената инфраструктура,
-Негрижа за обезбедената помош.
- Намалени можности за финансирање
од Буџетот

-Донесување на законот за води
-Фокусирање на надлежностите за
води во еднен орган на управа
-Разграничување на надлежностите
меѓу органите на државната управа,
- Докомплетирање на правната и
регулаторна рамка во областа води.
-Јакнање на капацитетите на ЕЛС,
- Поставување добра и ефикасна
комунална служба.

-Јакнање на капацитетите на
ЕЛС,
Поставување
добра
и
ефикасна комунална служба.
- Спроведување на јавни
кампањи и едукација на
населението,
-Инспекциски надзор и казнена
политика,
- Мобилизација на други

-Јакнање на капацитетите на ЕЛС,
- Спроведување на јавни кампањи и
едукација на населението,
-Инспекциски
надзор
и
казнена
политика,
- Мобилизација на други извори за
финансирање

реаллизација на работите,
Оперирање
со
колекторски
системи, пречистителни станици и
нивно одржување,
Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе
треба да се прераспределат
Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите

Предвидени
активности
минимизирање на ризиците

за
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- Вовдување економски цени,
- Спроведување на јавни кампањи и
едукација на населението,
-.Инспекциски надзор и казнена
политика,
- Мобилизација на други извори за
финансирање

Анекс 2 - План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
оваа
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот
Други
органи
на
државната
управа
вклучени
во
спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект
2007
Мерки кои треба да се спроведат
Мониторинг на воздух
- Редовна работа на Државниот
автоматски мониторинг систем за
квалитет на воздух
- Дооформување на Државниот
автоматски мониторинг систем за
квалитет на воздух со рурални
автоматски мониторинг станици
Набавка
на софтвер
за
автоматска
валидација
на
податоците
- Редовно функционирање и
припрема за акредитиција на
Калибрационата лабораторија
- Проширување на мрежата од
високо и ниско волуменските
семплери

извори за финансирање

3.2.2 Мониторинг и управување со податоци
3.2.2.1 Воздух
МЗШВ-УХМР
2008
Мониторинг на воздух

2009
Мониторинг на воздух

- Редовна работа на Државниот
автоматски мониторинг систем за
квалитет на воздух
- Дооформување на Државниот
автоматски мониторинг систем за
квалитет на воздух со рурални
автоматски мониторинг станиците
акредитиција
на
Калибрационата лабораторија
- Пуштање во експериментална
работа на високо и ниско
волуменските семплери
- експериментална работа на
опремата
за
анализа
на
полициклични
ароматични
јаглеводороди

- Редовна работа на Државниот
автоматски мониторинг систем за
квалитет на воздух во кој што се
вклучени и ново набавените
семплери и опремата за анализа
на полициклични ароматични
јаглеводороди
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- набавка на опрема за анализи
на полициклични ароматични
јаглеводороди

Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот

CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот

CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот

- Ажурирање и водење на
инвентар
во
согласност
со
барањата на конвенцијата LRTAP
Мониторинг на воздух
- Редовна работа и одржување на
Државниот
автоматски
мониторинг систем за квалитет на
воздух, вклучување на 3 нови
мониторинг станици во рурални
подрачја и вклучување на нови
семлери
- Постапка за акредитација на
калибрационата лабораторија
- Воведување на софтвер за
автоматска
валидација
на
податоците
од
Државниот
автоматски мониторинг систем за
квалитет на воздух
- анализа за идентификација на
полицикличните
ароматични
јаглеводороди во воздухот

- Ажурирање и водење на
инвентар
во
согласност
со
барањата на конвенцијата LRTAP
Мониторинг на воздух
- Редовна работа и одржување на
Државниот
автоматски
мониторинг систем за квалитет на
воздух, вклучување на уште 2
нови мониторинг станици во
рурални подрачја и вклучување
на 5 семлери
- Добивање на акредитација на
калибрационата лабораторија
- анализа за идентификација на
полицикличните
ароматични
јаглеводороди во воздухот

- Ажурирање и водење на
инвентар
во
согласност
со
барањата на конвенцијата LRTAP
Мониторинг на воздух
- Редовна и валидна работа на
Државниот
автоматски
мониторинг систем за квалитет на
воздух
- Работа со валидни методи за
идентификација
на
тешките
метали во воздухот
- Работа со валидни методи за
идентификација
полициклични
јаглеводород во воздухот

CORINAIR методологија како
Национална методологија за

CORINAIR методологија како
Национална методологија за

CORINAIR методологија како
Национална методологија за
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Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати

инвентаризација на емисии
во воздухот
- Ажурирање и водење на
основните
загадувачки
супстанции
- Подготовка на
годишен
извештај
и известување
за
барањата од ЕЕА, ЕМЕП
Мониторинг на воздух

инвентаризација на емисии
во воздухот
- Ажурирање и водење на
основните
загадувачки
супстанции
- Подготовка на
годишен
извештај
и
известување
за
барањата од ЕЕА, ЕМЕП
Мониторинг на воздух

инвентаризација на емисии
во воздухот
- Ажурирање и водење на
основните
загадувачки
супстанции
- Подготовка на
годишен
извештај
и
известување
за
барањата од ЕЕА, ЕМЕП
Мониторинг на воздух

- релевантни и точни податоци од
Државниот
автоматски
мониторинг систем за квалитет на
воздух
- Редовно информирање на
јавноста
за
состојбата
со
квалитетот на воздухот во Р.
Македонија
- Изработени месечни извештаи
од обработените податоци
- Вклучени 3 нови мониторинг
станици
- Набавен софтвер за валидација
со кој се поедноставува и
забрзува процесот на валидација
на податоците
идентификација
на
полицикличните
ароматични
јаглеводороди во воздухот
CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот
- Рапортирање према барањата
на ЕЕА и ЕМЕП протоколот.

- релевантни и точни податоци од
Државниот
автоматски
мониторинг систем за квалитет на
воздух
- Редовно информирање на
јавноста
за
состојбата
со
квалитетот на воздухот во Р.
Македонија
- Изработени месечни извештаи
од обработените податоци
- Вклучени 2 нови мониторинг
станици и 5 нови семплери
Добиена
акредитација
на
калибрационата лабораторија
идентификација
на
полицикличните
ароматични
јаглеводороди во воздухот

- Редовна работа на Државниот
автоматски мониторинг систем за
квалитет на воздух
- Редовно информирање на
јавноста
за
состојбата
со
квалитетот на воздухот во Р.
Македонија
- Изработени месечни извештаи
од обработените податоци
идентификација
на
полицикличните
ароматични
јаглеводороди во воздухот
Подготвен
модел
за
предвидување и проценка на
квалитетот на воздухот

CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот
- Рапортирање према барањата
на ЕЕА и ЕМЕП протоколот.

CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот
- Рапортирање према барањата
на ЕЕА и ЕМЕП протоколот.
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Рокови
за
резултатите

постигање

Потребни материјални средства

на

- Споредливост на податоците со
податоците од земјите членки на
ЕУ

- Подготвени програми и планови
за намалување на емисијата во
воздухот
- Споредливост на податоците со
податоците од земјите членки на
ЕУ

- Подготвени програми и планови
за намалување на емисијата во
воздухот
- Споредливост на податоците со
податоците од земјите членки на
ЕУ

Мониторинг на воздух

Мониторинг на воздух

Мониторинг на воздух

континуирано

континуирано

континуирано

CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот
декември 2007
Мониторинг на воздух-2007

CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот
декември 2008
Мониторинг на воздух-2008

CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот
декември 2009
Мониторинг на воздух-2009

1.230.000 ден - набавка на софтвер
за автоматска валидација на
податоците
од
мониторинг
системот за воздух

18.190.716 ден - Редовна работа и
одржување на Државниот
автоматски мониторинг систем за
квалитет на воздух

21.828.859 ден - Редовна работа
и одржување на Државниот
автоматски мониторинг систем за
квалитет на воздух

12.000.000,00 ден - Редовна
работа
и
одржување
на
Државниот
автоматски
мониторинг систем за квалитет на
воздух

2.000.000 ден (домашна
контрибуција) и 28.750.000 ден
(донација) - Надоградба на
Државниот автоматски
мониторинг систем за квалитет на
воздух со 5 рурални станици

CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот

CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот

CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот
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Недостаток од човечки ресурси

Потреба обука за пополнување
на недостатоците

Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат
Главни ризици кои може да

1.200.000 ден (донација
Компензационен фонд)
Мониторинг на воздух
1 лице (Електро инженер
сервисер)
Мониторинг на воздух

од

-

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 ЛВ и ХВ
семплери
CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот
- Обука на постоечкиот кадар за
рапортирање
по
програмата
CORINAIR до ЕЕА, ЕМЕП и др.
Мониторинг на воздух
1 лице (Електро
сервисер)
-

инженер

Мониторинг на воздух

-

1.500.000 ден

1.500.000 ден

Мониторинг на воздух

Мониторинг на воздух

1 лице (Хемиски инженер)

1 лице (Технолошки инженер)

Мониторинг на воздух

Мониторинг на воздух

Обука
за
одржување
и
сервисирање
на
мониторинг
станиците
од
Државниот
автоматски мониторинг систем за
квалитет на воздух
- Обука за работа со опремата за
анализа
на
полициклични
ароматични јаглеводороди

- Обука за софтвер за валидација
на податоци
Обука
за
софтвер
за
моделирање и симулација на
квалитеот на воздухот

CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот
- Обука на постоечкиот кадар за
рапортирање
по
програмата
CORINAIR до ЕЕА, ЕМЕП и др.
Мониторинг на воздух

Мониторинг на воздух

1 лице (Хемиски инженер)

1 лице (Хемиски инженер)

-

-

Мониторинг на воздух

Мониторинг на воздух
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влијаат врз постигнувањето на
резултатите

Предвидени
активности
минимизирање на ризиците

за

Мониторинг на воздух

- не одобрување на потребните
средства од буџетот
- не обезбедување соодветна
обука
CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот
- недоволно или немање на
средства
од
буџетот
за
одржување на инвентаризацијата
секоја година
Мониторинг на воздух

- не одобрување на потребните
средства од буџетот
- не обезбедување соодветна
обука
CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот
- недоволно или немање на
средства
од
буџетот
за
одржување на инвентаризацијата
секоја година
Мониторинг на воздух

Барање на други начини за
обезбедување
на
средства
(проекти, странски донации)
CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот

Барање на други начини за
обезбедување
на
средства
(проекти, странски донации)
CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот

Барање на други начини за
обезбедување
на
средства
(проекти, странски донации)
CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот

Обука во текот на изработка на
проектот

Обука на постоечкиот кадар за
рапортирање
по
програмата
CORINAIR до ЕЕА, ЕМЕП и др
-Обезбедување на средстава за
ажурирање

Обезбедување на средстава за
ажурирање

- не одобрување на потребните
средства од буџетот
- не обезбедување соодветна
обука
CORINAIR методологија како
Национална методологија за
инвентаризација на емисии
во воздухот
- недоволно обучен кадар
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Анекс 2 - План за спроведување на потпрограма/проект
Назив на програмата во која е вклучена оваа
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот
Други органи на државната управа вклучени во
спроведувањето
на
оваа
хоризонтална
потпрограма/проект
2007
Мерки кои треба да се
1. Донесување на Закон за
спроведат
води
и
отпочнување
со
подготовка на подзаконски
акти
2. Донесување Програма за
мониторинг
на
виодите,
усогласена со барањата на
ремковната директива за води,
3. Докомплетирање на мрежата
на мониторинг станици и
мониторинг места, со објекти,
опрема, пристапи, електрични
и телефонски приклучоци,
4.Воведување програмски и
софтверски
системи
за
непречен
трансфер
на
податоци
од
мониторинг
станиците до топик центрите
на национално и мѓународно
ниво,
5.Подготовка на извештаи за
квалитетот и квантитетот на
водите,
.6.Санација на речни корита и
мерни места за непречено
автоматско земање проби.
7.
Опремање
на
11

3.2.2 Мониторинг и управување со податоци
3.2.2.2. Води - Мониторинг на реките и езерата
МЗШВ, МЗ
2008
1.
Формирање
на
административни
тела
за
сливови и комплетирање на
подзаконски акти за вода и
отпочнување
на
нивна
имплементација
2.
Формирање
на
административни
јадра
за
спроведување на Програмата
за мониторинг
3. Докомплетирање на мрежата
на мониторинг станици и
мониторинг места. со објекти,
опрема, пристапи, електрични
и телефонски приклучоци
4.Воведување програмски и
софтверски
системи
за
непречен
трансфер
на
податоци
од
мониторинг
станиците до топиц центрите
на национално и мѓународно
ниво,
5.Подготовка на извештаи за
квалитетот и квантитетот на
водите,
6..Санација на речни корита и
мерни места за непречено

2009
1./
2. Целосно спроведување на Програмата
за мониторинг на водите
3. Докомплетирање на мрежата на
мониторинг станици и мониторинг места.
со објекти, опрема, пристапи, електрични
и телефонски приклучоци.
4.Комплетирање
на
програмски
и
софтверски
системи
за
непречен
трансфер на податоци од мониторинг
станиците до топиц центрите на
национално и мѓународно ниво,
5.Подготовка на извештаи за квалитетот
и квантитетот на водите,
6.Санација на речни корита и мерни
места за непречено автоматско земање
проби.
7.Воведување на рано предупредувачки
систем од полави
8. Реконструкција и обновување на
мониторинг системот за подземни води
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монитроринг станици на реките
во РМ
8./

Резултати кои треба да се
постигнат

1. Донесен Закон за води и
отпочнати подзаконски акти
2. Донесена Програма за
мониторинг
на
водите,
усогласена
со
Рамковната
директива за води
3.Покриеност со мерни станици
на целата територија на РМ
4.Непречен
трансфер
на
податоци,
5. Редовно известување на
сите заинтересирани страни,
6. Непречено работење на
инсталираните добра.
7. Опремени 11 мониторинг
станици на реките во РМ
8./

Индикатори
на
успешност
преку кои може да се оценат
постигнатите резултати

1. Сетот на законски акти во
спроведување
2. Реализирана програма со
податоци за квалитет на
водите
3. Формирани 60% од мрежата
на мониторинг станици. Со
продукција
на
релевантни
податоци

автоматско земање проби.
7. Изградба на 4 станици за
мониторинг на дождови
8.
Реконструкција
и
обновување на мониторинг
системот за подземни води
1. Формирани административни
тела на сливови и подготвени
подзаконски акти
2. Направени договори со
институциите инволвирани во
мониторинг на водите
3.Покриеност со мерни станици
на целата територија на РМ
4.Непречен
трансфер
на
податоци,
5. Редовно известување на
сите заинтересирани страни,
6. Непречено работење на
инсталираните добра.
7. Изградени 4 станици за
мониторинг на дождови
8.
Реконструирани
и
обновувени
40%
од
мониторинг
системот
за
подземни води
1. Административни тела на
сливови во функција
2. Реализирана програма со
податоци за квалитет на
водите
3. Формирана 80% од мрежата
на мониторинг станици.
4.
Навреме
Пристигнати
информации и податоци,

1./
2. Спроведена Програма за мониторинг
на водите, во согласност со рамковната
директива
3.Покриеност со мерни станици на целата
територија на РМ
4.Непречен трансфер на податоци,
5.
Редовно
известување
на
сите
заинтересирани страни,
6. Непречено работење на инсталираните
добра.
7.Непречено работење на инсталираните
добра.
8. Реконструирани и обновувени 80% од
мониторинг системот за подземни води

1. Финансирање на мали проекти од
страна на административните тела
2. Реализирана програма со податоци за
квалитет на водите
3. Формирана 90% од мрежата на
мониторинг станици.
4. Навреме Пристигнати информации и
податоци,
5.
Продуцирани
и
трансферирани
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Рокови
за
резултатите
Потребни
средства

постигање

на

материјални

Недостаток од човечки ресурси

4.
Навреме
Пристигнати
информации и податоци,
5.
Продуцирани
и
трансферирани извештаи,
6. Континуиран трансфер на
податоци
7. Трансфер на податоци
8./

5.
Продуцирани
и
трансферирани извештаи,
6.Донесени одлуки и решенија
и превземени санкциони мерки
за загадувачите.
7. Континуиран трансфер на
податоци
8. Трансфер на податоци

извештаи,
6. Подобрен квалитет на водите,
7. Континуиран трансфер на податоци
8. Трансфер на податоци

Крај на 2007

Крај на 2008

Крај на 2009

1.2.000.000, 00 ден. буџетска
поддршка
2. 18.000.000, буџетска
поддршка
3. 1.033.000 швајцарски францидонација и 77.000 швајцарски
франци-буџетска поддршка
4. швајцарска донација и ЦАРДС
5. Буџетска поддршка
6. Буџетска поддршка
7. Буџетска поддршка
8./
(буџетската
подршка
се
утврдува
врз
основа
на
висината на донацијата)
2 лица

1. 15.000.000, 00 ден. буџетска
поддршка
2. 20.000.000, буџетска
поддршка
3. 1.033.000 швајцарски францидонација и 122.000 швајцарски
франци-буџетска поддршка
4. швајцарска донација и ЦАРДС
5. Буџетска поддршка
6. Буџетска поддршка
7. Буџетска поддршка
8. Донација

1. 20.000.000, 00 ден. буџетска поддршка
2. 20.000.000, буџетска поддршка
3. Буџетска поддршка
4. Буџетска поддршка
5. Буџетска поддршка
6. Буџетска поддршка
7. Буџетска поддршка
8.Донација

2 лица

1 лица
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Потреба обука за пополнување
на недостатоците

- одржување и оперирање со
мониторинг
системот,калибрација
на
инструментите
-оперирање и поддршка на
софтерскиот
систем,
валидација и моделирање,
- стандарди на информирање и
подготовка на извештаи.

- одржување и оперирање со
мониторинг
системот,калибрација
-оперирање и поддршка на
софтерскиот
систем,
валидација и моделирање,
- стандарди на информирање и
подготовка на извештаи.

- одржување и оперирање со мониторинг
системот,калибрација
-.оперирање и поддршка на софтерскиот
систем, валидација и моделирање,
стандарди
на
информирање
и
подготовка на извештаи.

Потребен
нов
кадар
пополнување
недостатоците
Вишок од вработени кои
треба да се прераспределат
Главни ризици кои може
влијаат врз постигнувањето
резултатите

за
на

2 советника

2 советника

1 советник

ќе

/

/

/

да
на

1.Не донесување на Законот за
води и усогласени со него
подзаконски акти,
1.
Нерешен
статус
на
Хидрометеоролошката управа,
која
во
моментов
е
имплементациона агенција на
МЖСПП, а е во состав на
Министерство за земјоделство
3.Недостаток на финансиски
средства
4. Недоволно едуциран кадар

1. Не соодветно спроведување
на донесените законски акти
2.Недостаток на финансиски
средства за оперирање на
системите,
реализација
на
Програмата
3. Недоволно едуциран кадар

1. / Недостаток на финансиски средства

Предвидени активности за
минимизирање на ризиците

1. Донесување на Законот за
води и подзаконски акти
2. решавање на статусот на
хидрометеоролошкиот завод и
дефинирање на релациите за
соработка,
3.Воспоставување систем за

1. /
2./
3.Мобилизирање
дополнителни
средства,
4.Мобилизирање
дополнителни

1. Формирање на тела на сливот
2. Децентрализација на надлежностите
во мониторингот
3.Мобилизирање
на
дополнителни
финансиски средства,давање на услуги
на заинтересирани страни.
4.Мобилизирање
на
дополнителни

на
финансиски
на
финансиски
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мониторинг,
обработка
и
трансфер на податоци
4.Мобилизирање
на
дополнителни
финансиски
средства,
5.Едукација на кадарот.

средства,
5.Едукација на кадарот.

Анекс 2 - План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
оваа
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот
Други
органи
на
државната
управа
вклучени
во
спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект
2007
Мерки кои треба да се спроведат
Мониторинг на бучава
- Проширување на мониторинг
мрежата за следење и мерење на
нивоата на бучава
- Набавка на инструмент за
мерење бучава и вибрации
(софтвер за нанесување бучава
на карта)
- Подготовка на прелиминарна
листа на значајни извори на
бучава
Мониторинг на почва
-Воспоставување на мониторинг
систем за тешки метали и
одредени пестициди на одредени
локалитети во Републиката
-Набавка на соодветни хемикалии
за лабораториска анализа, како и
соодветна литература

финансиски средства,давање на услуги
на заинтересирани страни 4.
5.Едукација на кадарот.

3.2.2. Мониторинг и управување со податоци
3.2.2.3 Информативен систем за животна средина

2008
Мониторинг на бучава
- Дооформување на мониторинг
мрежата за следење и мерење на
нивоата на бучава
- Подготовка на прелиминарна
листа на значајни извори на
бучава
- Изработка на карти за бучава
врз основа на податоците од
мониторингот
- Акциони планови за бучава
Мониторинг на почва
-Проширување на мониторингот
за нови мерни параметри и на
други локалитети
Набавка
на
соодветни
хемикалии
за
лабораториска
анализа,
како
и
соодветна
литература

2009
Мониторинг на бучава
- Подготовка на прелиминарна
листа на значајни извори на
бучава
- Изработка на карти за бучава
врз основа на податоците од
мониторингот
- Акциони планови за бучава

Мониторинг на почва
-Проширување на мониторингот
за нови мерни параметри и на
други локалитети
-Набавка на соодветни хемикалии
за лабораториска анализа, како и
соодветна литература
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Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, почва и отпад

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

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

Подготовка и публикување на
извештаи

Подготовка и публикување на
извештаи

Подготовка и публикување на
извештаи

SOER
-Формирање на работни групи
согласно
донесенииот
подзаконски акт за изработка на
посебните поглавја од SOER

SOER
-Изработка на посебните делови
од SOER
- Ревизија на подготвениот
материјал од работните групи
- Усвојување на материјалот на
Влада на Р. Македонија
- Превод на материјалот
- Подготовка на материјалот и
печатење
на
македонски
и
англиски јазик
- Подготовка и поставување на
ВЕБ
- Подготовка и печатење на ЦД
Регистри и катастри
Континуирано
ажурирање,
водење
и
надградба
на
Катастарот за згадувачи на
животната средина
- оспоставување на системот
Регистри на загадувачи и пренос
и одлагање
на загадуваките
супстанции на ниво на РМ

SOER

Регистри и катастри
- доработка и комплеторање на
Катастрите за загадувачи и
загадувачки
супстанции
на
животната средина по поедини
медиуми (вода, воздух и отпад)
во еден интегриран Катастар за
згадувачи на животната средина
- планирање на акции за
воспоставување
на
системот
Регистри на загадувачи пренос и
одлагање
на загадуваките
супстанции на ниво на РМ
- CDS Каталог

-

CDS Каталог

Регистри и катастри
- Континуирано
ажурирање,
водење
и
надградба
на
Катастарот за згадувачи на
животната средина
- воспоставување на системот
Регистри на загадувачи и пренос
и одлагање
на загадуваките
супстанции на ниво на РМ

-

CDS Каталог
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- Ажурирање на каталогот со
извори на податоци за животна
средина CDS (Catalogue of data
sources)
Изработка на web апликативно
решение за CDS
Воведување нови функции на
информативниот систем
- Дизајнирање централна база на
податоци за животната средина
Развој
на
дополнителни
функционалности и пополнување
на утврдени недостатоци
- Одржување на информацискиот
систем

WEB портал за базата на
податоци
Изработка на web портал од
базата на податоци за полесен
пристап до податоците од страна
на граѓаните и еколошките
друштва и здруженија
Реализирање
на
Глобе
Програма
Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

- Ажурирање на каталогот со
извори на податоци за животна
средина CDS (Catalogue of data
sources)
Изработка на web апликативно
решение за CDS
Воведување нови функции на
информативниот систем
- Одржување и развој на
центарлната база на податоци за
животната средина
- Организирање работилница за
презентирање
на
информацискиот систем
Развој
на
дополнителни
функционалности и пополнување
на утврдени недостатоци
- Одржување на информацискиот
систем
WEB портал на базата на
податоци
Одржување на web порталот

- Ажурирање на каталогот со
извори на податоци за животна
средина CDS (Catalogue of data
sources)
Изработка на web апликативно
решение за CDS
Воведување нови функции на
информативниот систем
- Одржување и развој на
центарлната база на податоци за
животната средина
Воведување
ГИС
функционалности на базата на
податоци, т.е. интегрирање со
ГИС податоците
- Одржување на информацискиот
систем

Реализирање
Програма

Реализирање
Програма

на

Глобе

WEB портал на базата
податоци
Одржување на web порталот

на

на

Глобе

Мониторинг на бучава

Мониторинг на бучава

Мониторинг на бучава

вклучување 5 градови

вклучување 5 градови
изготвени карти за бучава
Мониторинг на почва
-Планираните 300 анализи плус

вклучување 4 градови
изготвени карти за бучава
Мониторинг на почва
-Планираните 300 анализи плус

Мониторинг на почва
-Планирани
се
околу

300
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поединечни
лабораториски
анализи на почвата, во близина
на индустриски жаришта како и
активности
поврзани
со
земјоделието
Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, почва и отпад
- Добивање на валидни податоци
- Доставување на податоци за
информирање на јавноста за
квалитетот на поедините медиуми
- Информирање и известување до
домашни и странски институции

дополнителни

дополнителни

Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, почва и отпад
- Добивање на валидни податоци
- Доставување на податоци за
информирање на јавноста за
квалитетот на поедините медиуми
- Информирање и известување до
домашни и странски институции

Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, почва и отпад
- Добивање на валидни податоци
- Доставување на податоци за
информирање на јавноста за
квалитетот на поедините медиуми
- Информирање и известување до
домашни и странски институции
- моделирање и симулација на
квалитеот на воздухот

Подготовка и публикување на
извештаи
1. Изработен
извештај
од
обработените податоци
2. Изработени брошури
SOER
Формирани работни групи

Подготовка и публикување на
извештаи
1. Изработен
извештај
од
обработените податоци
2. Изработени брошури
SOER
Изготвен нацрт текст на СОЕР –
- Прво тромесечие од 2008
- април 2008
- јули 2008
- ноември 2008
- Крај на 2008
- Крај на 2008
- Регистри и катастри
- подготовка на планови и
програми за подобрување на
квалитетот на животната средина
- Имплементација на директивата

Подготовка и публикување на
извештаи
1. Изработен
извештај
од
обработените податоци
2. Изработени брошури
SOER

- Регистри и катастри
- подготовка на планови и
програми за подобрување на
квалитетот на животната средина
- имплементација
на

1.
Регистри и катастри
- Имплементација на плановите и
програмите
- Имплементација на директивата
за интегрално спречување и
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директивата
за
интегрално
спречување
и
контрола
на
загадувањето и директивата за
оценка
на
влијанието
на
загадувачите
врз
животната
средина
- CDS Каталог
- Ажурен каталог на мета
податоци- CDS
- Изработено њеб издание на
CDS
Воведување нови функции на
информативниот систем
- активна и функционална база на
податоци за животната средиана
(постојано
ажурирање
на
влезните податоци и генерирање
информации за состојабата со
животната средина)
WEB портал на базата на
податоци
- воспоставен web портал од
базата на податоци
Глобе Програма
Успешно
вршење
на
атмосферски,
хидролошки
и
мерења на земјита обвивка во 13
основни и средни училишта
- Вклучување на 3 нови училишта
- Вклучување на нови области
(почва)
на
истажување
и
екипирање на тимот на Глобе
тренери
- Користење на Глобе податоците
за поставување на ученички

за интегрално спречување и
контрола на загадувањето и
директивата
за
оценка
на
влијанието на загадувачите врз
животната средина

контрола на загадувањето и
директивата
за
оценка
на
влијанието на загадувачите врз
животната средина

- CDS Каталог
- Ажурен каталог на мета
податоци- CDS
Изработено њеб издание на CDS

- CDS Каталог
- Ажурен каталог на мета
податоци- CDS
Изработено њеб издание на CDS

Воведување нови функции на
информативниот систем
- активна и функционална база на
податоци за животната средиана
(постојано
ажурирање
на
влезните податоци и генерирање
информации за состојабата со
животната средина)
WEB портал на базата на
податоци
- ажурирање на web порталот од
базата на податоци
Глобе Програма
Успешно
вршење
на
атмосферски,
хидролошки,
мерења на земјита обвивка,
почва во 16 основни и средни
училишта
- вклучување на 3 нови училишта
- набавка и инсталирање на
соодветен софтвер
- Користење на Глобе податоците
од научни институции, ЕЛС и
стопанството
во
научно

Воведување нови функции на
информативниот систем
- активна, функционална и ГИС
ориентирана база на податоци за
животната средина

WEB портал на базата на
податоци
- ажурирање на web порталот од
базата на податоци
Глобе Програма
Успешно
вршење
на
атмосферски,
хидролошки,
мерења на земјита обвивка,
почва и фенологија во 19 основни
и средни училишта
- вклучување на 3 нови училишта
- Вклучување на нови области на
истажување и екипирање на
тимот на Глобе тренери
- Дополнување на Прирачникот
со материјал за новите области
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Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати

Мониторинг на бучава

на истражување
Поставување
на
научно
истражувачки проект
на тема
карактеристична за регионот и
вклучување
на
научници
и
ученици од регионот
Мониторинг на бучава

Мониторинг на почва
-Добивање
на
одредени
вредности за присуството на
тешки
метали
и
одредени
пестициди, кои би дале права
слика за загадувањето на почвата
на испитуваните локалитети
Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, почва и отпад
- Добивање на валидни резултати
- информирање на јавноста за
состојбата со квалитетот на
животната средина
- Изработени месечни и годишни
извештаи
од
обработените
податоци
- редовно известување кон
меѓународните
и
домашните
институции

Вклучени 10 градови
изготвени карти за бучава
Мониторинг на почва
Добивање
на
одредени
вредности за присуството на
тешки
метали
и
одредени
пестициди, кои би дале права
слика за загадувањето на почвата
на испитуваните локалитети
Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, почва и отпад
Добивање
на
валидни
резултати - информирање на
јавноста
за
состојбата
со
квалитетот на животната средина
- Изработени месечни и годишни
извештаи
од
обработените
податоци
- редовно известување кон
меѓународните
и
домашните
институции

Вклучени 14 градови
изготвени карти за бучава
Мониторинг на почва
Добивање
на
одредени
вредности за присуството на
тешки
метали
и
одредени
пестициди, кои би дале права
слика за загадувањето на почвата
на испитуваните локалитети
Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, почва и отпад
- Добивање на валидни резултати
- информирање на јавноста за
состојбата со квалитетот на
животната средина
- Изработени месечни и годишни
извештаи
од
обработените
податоци
- редовно известување кон
меѓународните
и
домашните
институции

Подготовка и публикување на
извештаи
- Испечатен материјал
-Позитивно
мислење
од

Подготовка и публикување на
извештаи
- Испечатен материјал
Позитивно
мислење
од

Подготовка и публикување на
извештаи
- Испечатен материјал
Позитивно
мислење
од

истражувачки проекти
- Подобрување на едукативните
материјали и приспособување на
програмата кон локалните услови
- Партнерство во спроведување
на програмата
Мониторинг на бучава
Вклучени 5 градови

истражувачки проекти
- Организирање на Глобе обука
во Македонија за земјите од
регионот
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Регистри и катастри
Намалување
на
продукција
количините
на
загадувачки
супстанции во медиумите на
животната средина и намалување
на количините на отпад.
CDS Каталог
Печатен материјал со податоци
од CDS
Достапност до податоците од CDS
преку
web
апликативносто
решение
Воведување нови функции на
информативниот систем
- активна и функционална база на
податоци за животната средина
која ќе генерирање навремени и
релевантни
информации за
состојабата со животната средина
за сите заинтересирани страни
WEB
портална
база
на
податоци
- Активен портал

корисниците за подготвениот
материјал
- Објавување на содржините на
WEB
СОЕР
Изгортвен нацрт текст на СОЕР
Публикуван СОЕР
Регистри и катастри
Намалување
на
продукција
количините
на
загадувачки
супстанции во медиумите на
животната средина и намалување
на количините на отпад.
CDS Каталог
Печатен материјал со податоци
од CDS
Достапност до податоците од CDS
преку
web
апликативносто
решение
Воведување нови функции на
информативниот систем
- активна и функционална база на
податоци за животната средина
која ќе генерирање навремени и
релевантни
информации за
состојабата со животната средина
за сите заинтересирани страни
WEB
портална
база
на
податоци
- Активен портал

Регистри и катастри
Намалување
на
продукција
количините
на
загадувачки
супстанции во медиумите на
животната средина и намалување
на количините на отпад.
CDS Каталог
Печатен материјал со податоци
од CDS
Достапност до податоците од CDS
преку
web
апликативносто
решение
Воведување нови функции на
информативниот систем
- активна и функционална база на
податоци за животната средина
која ќе генерирање навремени и
релевантни
информации за
состојабата со животната средина
за сите заинтересирани страни
WEB
портална
база
на
податоци
- Активен портал

Глобе Програма
- редовно добивање на податоци
од Глобе училиштата
успешно
вклучување
и

Глобе Програма
- редовно добивање на податоци
од Глобе училиштата
успешно
вклучување
и

Глобе Програма
- редовно добивање на податоци
од Глобе училиштата
успешно
вклучување
и

корисниците за подготвениот
материјал
- Објавување на содржините на
WEB
СОЕР
Формирани работни групи

корисниците за подготвениот
материјал
- Објавување на содржините на
WEB
СОЕР
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Рокови
за
резултатите

постигање

Потребни материјални средства

на

добивање на податоци од 3 - те
нови училишта
- Обучени три Глобе тренери
Изготвени
истражувачаки
проекти од најмалку 4 училишта
Изготвен
прирачник
за
наставници на македонски јазик
- Добиени финансиски средства и
учество
во
заеднички
истражувачки проекти и програми

добивање на податоци од 3 - те
нови училишта
- Достапност на националните
Глобе податоци на нашата веб
страна
- Изготвени научно истржувачки
проекти
- Обучени Глобе тренери од
најмалку 3 земји од регионот на
семинар во Македонија

добивање на податоци од 3 - те
нови училишта
- Обучени три Глобе тренери
Изготвено
дополннително
издание на Прирачникот за
наставници на македонски јазик
- Реализиран меѓународен научно
истражувачки проект

Крај на 2007

Крај на 2008

Крај на 2009

Мониторинг на бучава
4.500.000 денари
Мониторинг на почва
240.000 ден.
Прибирање и обработка на
податоци,воздух, вода, бучава,
отпад и почва /
- 300.000 ден - обука

Мониторинг на бучава
500.000 денари
Мониторинг на почва
240.000 ден.
Прибирање и обработка на
податоци,воздух, Вода, бучава,
отпад и почва

Мониторинг на бучава
500.000 денари
Мониторинг на почва
240.000 ден.
Прибирање и обработка на
податоци,воздух, Вода, бучава,
отпад и почва
/

Подготовка и публикување на
извештаи /
200,000
денари
(за
100
примероци)
120,000 денари (за брошури од 5
медиуми)
СОЕР
/
Регистри и катастри
4.800.000
ден
од
компензационен фонд
WEB
портална
база
на

Подготовка и публикување на
извештаи
200,000
денари
(за
100
примероци)
160,000 денари (за брошури од 5
медиуми и CDS каталог)
СОЕР
6.000.000 ден
Регистри и катастри
- 2.500 000 годишно

Подготовка и публикување на
извештаи
200,000
денари
(за
100
примероци)
1600,000 денари (за брошури од 5
медиуми и CDS каталог)
СОЕР
/
Регистри и катастри
- 3.000.000 годишно

WEB

WEB

портална

база

на

портална

база

на
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податоци
- 100.000 денари
Воведување нови функции на
информативниот систем
- 200.000,00 денари
-

Недостаток од човечки ресурси

Глобе Програма
500.000 денари

податоци
-1.500.000,00 ден
Воведување нови функции на
информативниот систем
- 3.267.200,00 денари
Глобе Програма
910.000 денари
200.000 денари
300.000 денари
350.000

податоци
-1.500.000. ден
Воведување нови функции на
информативниот систем
- 3.267.200,00 денари
/

Глобе Програма
1110.000 денари
200.000 денари
250.000 денари
150.000 денари
-

Мониторинг на бучава

/

1 лице
Мониторинг на почва
1 лице
Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, отпад и почва
4
лица
(Електро
инженер,
Технолошки
инженер
или
инженер за животна средина)

Мониторинг на почва
1 лице
Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, отпад и почва
- 3 лице (Електро инженер,
Технолошки
инженер
или
инженер за животна средина)

Мониторинг на почва
1 лице
Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, отпад и почва
- 2 лице (Електро инженер
Технолошки
инженер
или
инженер за животна средина)

/

/

SOER
1 - лице аналитичар
Регистри и катастри
1 лице Хемиски инженер

/
Регистри и катастри
1 лице Инженер по информатика

/

/

Подготовка и публикување на
извештаи
1 лице информатичар
/
Регистри и катастри
1 лице Технолошки инженер
Воведување нови функции на
информативниот систем
3 лица, информатичари - 1 систем
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администратор, 1 дизајнер и 1
администратор
на
бази
на
податоци
/
Потребна обука за пополнување
на недостатоците

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

Регистри и катастри
обука
за
ракување
со
софтверите и за управување со
податоците од катастрите и
регистрите
CDS Каталог
Обука
за
работа
со
апликативното решение
Воведување нови функции на
информативниот систем
Обука
за
работа
со
предвидениот софтвер за бучава
Обука
за
работа
со

Глобе Програма
-1 лице инженер
средина
-

за

животна

Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, отпад и почва
-Обука
за
валидација,
верификација,
обработка
и
соодветна анализа на податоците
добиени
од
Државниот
автоматски мониторинг систем за
квалитет на воздух
- Обука за работа со опремата за
анализа
на
полициклични
ароматични
- Обука за изработка на карти за
бучава
Регистри и катастри
обука
за
ракување
со
софтверите и за управување со
податоците од катастрите и
регистрите

/
Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, отпад и почва
Обука
за
софтвер
за
моделирање и симулација на
квалитеот на воздухот
- Обука за изработка на акциони
планови за бучава

Регистри и катастри
обука
за
ракување
со
софтверите и за управување со
податоците од катастрите и
регистрите
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апликативното решение
- Обука за администрирање на
системот
- Обука за администрирање на МС
SQL Сервер
- Глобе Програма
- Обука за водење на семинари
- Меѓународна обука за Глобе
тренери
Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците

Мониторинг на бучава
1 лице
Мониторинг на почва
1 лице
Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, отпад и почва
1 лице (Електро инженер сервисер)
Подготовка и публикување на
извештаи
1 лице информатичар

Регистри и катастри
1 лице Технолошки инженер
Воведување нови функции на
информативниот систем
3 лица, информатичари - 1 систем
администратор, 1 дизајнер и 1
администратор
на
бази
на
податоци

- Глобе Програма
- Обука на Националниот Глобе
координатор
- Обука
за
користење
на
софтвер
/

- - Глобе Програма
- Меѓународна обука за Глобе
тренери
- Обука за водење на проекти

Мониторинг на почва
1 лице
Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, отпад и почва
-3 лице (Технолошки инженер,
инженер за животна средина)

Мониторинг на почва
1 лице
Прибирање и обработка на
податоци за воздух, вода,
бучава, отпад и почва
-2 лице (Технолошки инженер,
инженер за животна средина)

/

/

SOER
1 - лице аналитичар
Регистри и катастри
1 лице хемиски инженер
/

Регистри и катастри
1 лице инженер по информатика
/

-

Глобе Програма
1 лице инженер

/

за
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Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат
Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите

нема

животна средина
нема

нема

- не одобрување на средства од
буџетот
-не одобрување на средства од
буџетот
-недоволна
соработка
и
координација со Централната
лабораторија за животна средина
- нецолосно доставување на
податоци од институциите и
компании кои вршат мониторинг
- ненавремено доставување на
податоци
- не обезбедување соодветна
обука
- не одобрување на средства од
буџетот
неактивност
(незаинтересираност) на ЕЛС,
НВО,
стопанство,
научни
институции
необезбедени
средства
од
донации за поставување на
истражувачки проекти

- не одобрување на средства од
буџетот
-не одобрување на средства од
буџетот
-недоволна
соработка
и
координација со Централната
лабораторија за животна средина
- нецолосно доставување на
податоци од институциите и
компании кои вршат мониторинг
- ненавремено доставување на
податоци
- не обезбедување соодветна
обука
- не одобрување на средства од
буџетот
неактивност
(незаинтересираност) на ЕЛС,
НВО,
стопанство,
научни
институции
необезбедени
средства
од
донации за поставување на
истражувачки проекти

- не одобрување на средства од
буџетот
-не одобрување на средства од
буџетот
-недоволна
соработка
и
координација со Централната
лабораторија за животна средина
- нецолосно доставување на
податоци од институциите и
компании кои вршат мониторинг
- ненавремено доставување на
податоци
- не обезбедување соодветна
обука
- не одобрување на средства од
буџетот
неактивност
(незаинтересираност) на ЕЛС,
НВО,
стопанство,
научни
институции
необезбедени
средства
од
донации за поставување на
истражувачки проекти
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Предвидени
активности
минимизирање на ризиците

за

- барање на средства од
странски донации и програми и
вклучување
на
локалната
самоуправа во активностите и
регионалните заводи за ЗЗ
- Донесување на подзаконски акт
кој ќе ги регулира обврските
- Постојан контакт со директорите
и
Глобе
наставниците
и
решавање на тековни проблеми
- Избор на заинтересирани
училишта
во
кои
постојат
предуслови за реализирање на
програмата (ИНТЕРНЕТ пристап,
опременост со компјутери)
- Избор на Меѓународен семинар
во регионот, барање на донации
Континуирано дистрибуирање на
едукативни материјали до Глобе
тренерите
- Вклучување на активни Глобе
тренери,
научници
и
универзитетски професори во
подготовка на Прирачникот
- Претставување на Програмата
(веб страна, медиуми, кампањи)
со цел ЕЛС, стопанството и
научните институции да го најдат
својот интерес во партнерството

- барање на средства од странски
донации
и
програми
и
вклучување
на
локалната
самоуправа во активностите и
регионалните заводи за ЗЗ
- Донесување на подзаконски акт
кој ќе ги регулира обврските
- Постојан контакт со директорите
и
Глобе
наставниците
и
решавање на тековни проблеми
- Избор на заинтересирани
училишта
во
кои
постојат
предуслови за реализирање на
програмата (ИНТЕРНЕТ пристап,
опременост со компјутери)
- Избор на Меѓународен семинар
во регионот, барање на донации
Континуирано дистрибуирање на
едукативни материјали до Глобе
тренерите
- Вклучување на активни Глобе
тренери,
научници
и
универзитетски професори во
подготовка на Прирачникот
- Претставување на Програмата
(веб страна, медиуми, кампањи)
со цел ЕЛС, стопанството и
научните институции да го најдат
својот интерес во партнерството

- барање на средства од странски
донации
и
програми
и
вклучување
на
локалната
самоуправа во активностите и
регионалните заводи за ЗЗ
- Донесување на подзаконски акт
кој ќе ги регулира обврските
- Постојан контакт со директорите
и
Глобе
наставниците
и
решавање на тековни проблеми
- Избор на заинтересирани
училишта
во
кои
постојат
предуслови за реализирање на
програмата (ИНТЕРНЕТ пристап,
опременост со компјутери)
- Избор на Меѓународен семинар
во регионот, барање на донации
Континуирано дистрибуирање на
едукативни материјали до Глобе
тренерите
- Вклучување на активни Глобе
тренери,
научници
и
универзитетски професори во
подготовка на Прирачникот
- Претставување на Програмата
(веб страна, медиуми, кампањи)
со цел ЕЛС, стопанството и
научните институции да го најдат
својот интерес во партнерството
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Анекс 2 План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
оваа
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот
Други
органи
на
државната
управа
вклучени
во
спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект
2007
Мерки кои треба да се спроведат
1 Набавка на опрема, хемикалии
и потрошен материјал за работа
на лабораторијата
2. Склучување договори со
сервисери за одржување на
софистицираната опрема
3. Воведување на ИСО-стандарди
за
анализа
на:
основни
показатели
на
загадувањето,
тешки метали, термостабилни и
термолабилни
органски
загадувачи во различни матрици,
како и штетни гасови од емисија
и имисија
4. Воведување на ИСО-стандарди
за земање примероци
воздух,
вода и почва, конзервирање,
транспорт и складирање на
примероците
5. Набавка на стандардизирана
опрема за земање, конзервирање
и транспорт на примероци.
6.Подготовка на Лабораторијата
за Акредитација
Резултати кои треба да се
Доопремувањето
на
постигнат
лабораторијата со опрема за
анализа
на
специфичните

3.1.2 Животна средина и одржлив развој
3.2.2.4 Лабораторијата

2008
1 .Набавка на опрема, хемикалии
и потрошен материјал за работа
на лабораторијата
2.Набавка на опрема за анализа
на траги од тешки метали
3. Склучување договори со
сервисери за одржување на
софистицираната опрема
Набавка на мобилна лабораторија
за анализа на гасови
4. Прилагодување на стандардите
на
Македонската
законска
регулатива
5.
Подршка
на
Државниот
Инспекторат за животна средина
од аспект на Акредитирана
Лабораторија како и давање на
услуги
на
заинтерисираните
клиенти
Одржување на Системот за
управување со квалитет

2009
1. Набавка на опрема :
- генератори на гасови за анализа
- специфични параметри на
загадување
2. Набавка на опрема, хемикалии
и потрошен материјал за работа
на лабораторијата
3.Набавка
на
мобилна
лабораторија(возила)
за
анализа на вода и почва
4. Прилагодување на стандардите
на
Македонската
законска
регулатива
5. Извршување на обврските кои
произлегуваат од Акретитацијата
и активности кои следат во однос
на одржување на формата на
Акредитирана Лабораторија
Одржување на Системот за
управување со квалитет

Доопремувањето
на
лабораторијата со опрема за
анализа
на
специфичните

Доопремувањето
на
лабораторијата со опрема за
анализа
на
специфичните
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показатели на загадувањето
Стандардизирање на методите на
анализа што ќе допринесе за:
- квалитет на презентираните
резултати
репродуцибилност
на
резултатите
- обезбедување на квалитет за
потребите на акредитацијата на
лабораторијата

показатели на загадувањето
Стандардизирање на методите на
анализа што ќе допринесе за:
- квалитет на презентираните
резултати
репродуцибилност
на
резултатите
- обезбедување на квалитет за
потребите на акредитацијата на
лабораторијата

Прилагодување на постојните
методи
на
-анализа
и
презентирање на резултатите во
согласност со воведениот Систем
за управување со квалитет

показатели на загадувањето
Стандардизирање на методите на
анализа што ќе допринесе за:
- квалитет на презентираните
резултати
репродуцибилност
на
резултатите
- обезбедување на квалитет за
потребите на акредитацијата на
лабораторијата
Ефикасност,
квалитет
и
репродуцибилност на методите на
анализа и презентирање на
резултатите

Воспоставување на начин на
работа
и комуникации во
Лабораторијата во согласност со
препораките на Акредитационото
тело, вклучително особеностите и
приликите на Лабораторија та за
животна средина
Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати

Број
на
извештаите
од
извршените анализи и стручните
мислења
Споредба на резултатите од
анализите
со
референтни
лаборатории
-Статистичка
обработка
на
податоците
- постапките на Државниот
Инспекторат
по
добиените

Број
на
извештаите
од
извршените анализи и стручните
мислења
Споредба на резултатите од
анализите
со
референтни
лаборатории
-Статистичка
обработка
на
податоците
- постапките на Државниот
Инспекторат
по
добиените

Број
на
извештаите
од
извршените анализи и стручните
мислења
Споредба на резултатите од
анализите
со
референтни
лаборатории
-Статистичка
обработка
на
податоците
- постапките на Државниот
Инспекторат
по
добиените

100

Рокови
за
постигање
на
резултатите
Потребни материјални средства
Недостаток од човечки ресурси
Потреба обука за пополнување
на недостатоците
Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат
Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите
Предвидени
активности
минимизирање на ризиците

за

резултати
во
функција
на
квалитетно
следење
на
потенцијалните
загадувачи
и
спречување на инциденти
- потребите на потенцијалните
клиенти за анализа на различни
матрици

резултати
во
функција
на
квалитетно
следење
на
потенцијалните
загадувачи
и
спречување на инциденти
- потребите на потенцијалните
клиенти за анализа на различни
матрици

резултати
во
функција
на
квалитетно
следење
на
потенцијалните
загадувачи
и
спречување на инциденти
- потребите на потенцијалните
клиенти за анализа на различни
матрици

Извештаите
од
извршените
мерења и анализи,
-Соработката со Консултантите и
Акредитационото тело
крај на 2007 г.

Презентираните резултати од
извештаите
за
извршените
мерења и анализи

Презентираните резултати од
извештаите
за
извршените
мерења и анализи

крај на 2008 г

крај на 2009г.

5.000.000 ден
/
Обука за работа со опремата во
лабораторијата
/

10.000.000 ден
/
Обука за работа со опремата во
лабораторијата
/

15.000.000 ден
/
Обука за работа со опремата во
лабораторијата
/

/

/

не одобрување на средства од
буџетот
не обезбедување на соодветна
обука
Барање на други начини за
обезбедување
на
средства
(проекти, странски донации)

не одобрување на средства од
буџетот
не обезбедување на соодветна
обука
Барање на други начини за
обезбедување
на
средства
(проекти, странски донации)

/
не одобрување на средства од
буџетот
не обезбедување на соодветна
обука
Барање на други начини за
обезбедување
на
средства
(проекти, странски донации)
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Анекс 2 – План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
оваа
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот
Други
органи
на
државната
управа
вклучени
во
спроведувањето на оваа хоризонтална потпрограма/проект
2007
Мерки кои треба да се спроведат
- координација на процесот на
исполнување на обврските од
меѓународните
договори
од
областа на животната средина
- учество
настани

на

меѓународни

- соработка со мултилатерални
организации, тела и институции
координирање
и
придонесување кон работата на
националните тела формирани
во рамки на одделни договори
или иницијативи
- согледување на можностите и
потребите за пристапување на
РМ кон нови меѓународни
договори
- координација на работата на
трилатералната иницијатива за
Преспа
Паркот
преку
Координативниот комитет за
ПП-со Македонија, Албанија и

3.2.2. Меѓународна соработка
3.2.3.2
Мултилатерална
соработка
Координација
на
мултилатералната соработка во областа на животната средина
МНР, Влада на РМ, МЕ, МЗ, МЛС, МТВ, МШЗВ и др.
2008
- координација на процесот на
исполнување на обврски во рамки
на меѓународни договори од
областа на животната средина

2009
-координација на процесот на
исполнување на обврски во рамки
на меѓународни договори од
областа на животната средина

- учество на меѓународни настани

- учество на меѓународни настани

- соработка со мултилатерални
организации, тела и институции

- соработка со мултилатерални
организации, тела и институции

- координирање и придонесување
кон работата на националните тела
формирани во рамки на одделни
договори или инцијативи

- координирање и придонесување
кон работата на националните
тела формирани во рамки на
одделни договори или инцијативи

- согледување на можностите и
потребите за пристапување на РМ
кон нови меѓународни договори

- согледување на можностите и
потребите за пристапување на РМ
кон нови меѓународни договори

- координација на работата во
мешовитите тела за управување со
Преспа Парк (Македонија, Албанија
и Грција)

- координација на работата во
мешовитите тела за управување
со Преспа Парк (Македонија,
Албанија и Грција)

- координација на соработка со
УНЕСКО и работата на Комитетиот

- координација на соработка со
УНЕСКО и работата на Комитетот
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Грција
- координација на соработка со
УНЕСКО
и
работата
на
Комитетот за Охридскиот регион
како
Природно
светско
наследство
Одделни проекти:
Преспа парк (донатори
КфЊ/СДЦ)

ГЕФ/

- продолжување со работата на
проектот
“Интегрално
управување со екосистемите во
басенот на Преспанските Езера”
Македонија, Албанија, Грција
- координација на мерките за
заштита на сливното подрачје
во Преспанските Езера

Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

Имплементација
на
билатералниот
(АлбанијаМакедонија)
Договор
за
заштита на Охридско Езро,
спроведување на мерките за
заштита на Охридско Езеро,
донесени од Владата на РМ и
отпочнување
на
подготвителната фаза на ГЕФ
Проектот
за
Проектот
Управување со сливот на реката
Црн Дрим/Дрини
- исполнување на обврските од
меѓународните
договори
од

за
Охридскиот
регион
како
Природно светско наследство

Одделни проекти:
Преспа парк (донатори
КфЊ/СДЦ)

ГЕФ/

за Охридскиот регион како
Природно светско наследство
Одделни проекти:
Преспа парк (донатори
КфЊ/СДЦ)

ГЕФ/

реализација
на
проектот
“Интегрално
управување
со
екосистемите
во
басенот
на
Преспанските Езера”
- координација на мерките за
заштита на сливното подрачје во
Преспанските Езера
-зајакнување на прекуграничната
соработка
во
трилатералниот
Координативниот комитет

- реализацијата на проектот
“Интегрално
управување
со
екосистемите во басенот на
Преспанските Езера”
- вклучување на Преспа Парк
како
прв
прекуграничен
биосферен
резерват
во
Програмата МАБ на УНЕСКО;
- Започнување со изработка на
Трилатерална стратегија за развој
на алтернативен туризам

Имплементација на билатералниот
(Албанија-Македонија) Договор за
заштита
на
Охридско
Езро,
спроведување на мерките за
заштита
на
Охридско
Езеро,
донесени од Владата на РМ
и
завршување на подготвителната
фаза на ГЕФ Проектот за Проектот
Управување со сливот на реката
Црн Дрим/Дрини

Имплементација
на
билатералниот
(АлбанијаМакедонија) Договор за заштита
на Охридско Езро, спроведување
на мерките за заштита на
Охридско Езеро, донесени од
Владата на РМ и отпочнување
ГЕФ
Проектот
за
Проектот
Управување со сливот на реката
Црн Дрим/Дрини

подобрување на степен на
исполнување на обврските од

- подобрување на степенот на
исполнување на обврските од
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областа на животната средина

меѓународните
договори
областа на животната средина

од

меѓународните
договори
од
областа на животната средина

- зајакнување на позицијата на
Република
Македонија
во
мултилатералните механизми

- зајакнување на позицијата на
Република
Македонија
во
мултилатералните механизми

- зајакнување на позицијата на
Република
Македонија
во
мултилатералните механизми

активно вклучување на
релеванти
национални
организации и институции во
процесот
на
меѓународна
соработка

- активно вклучување на релеванти
национални
организации
и
институции
во
процесот
на
меѓународна соработка

активно
вклучување
на
релеванти
национални
организации и институции во
процесот
на
меѓународна
соработка

унапредување
на
меѓународната
сорабока
во
областа на животната средина

- унапредување на меѓународната
сорабока во областа на животната
средина

- унапредување на меѓународната
сорабока
во
областа
на
животната средина

- мобилизирање на донаторски
средства за инвестиции во
животната средина

- мобилизирање на донаторски
средства
за
инвестиции
во
животната средина

- мобилизирање на донаторски
средства
за
инвестиции
во
животната средина

- дефиниран став по однос на
пристапувањето на РМ кон
одделни меѓународни договори

- дефиниран став по однос на
пристапувањето на РМ кон одделни
меѓународни договори

- дефиниран став по однос на
пристапувањето на РМ кон
одделни меѓународни договори

- потпишување на Трилатерален
договор за Преспа Парк

- Реализација на Трилатерален
договор за Преспа Парк

- реализација на Трилатерален
договор за Преспа Парк

- активно учество во работата во
мешовитите тела за управување со
Преспа
Парк
(
Македонија,
Албанија и Грција)

- активно учество во работата во
мешовитите тела за управување
со Преспа Парк,( Македонија,
Албанија и Грција);

- активна работа Комитетот за

- активна работа на Комитетот за

- активна работа на Комитетот
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за заштита на Охридскиот
регион како Природно светско
наследство;
- подготовка на досие за
впишување на Преспанскиот
регион во Програмата човек и
биосфера (МАБ) на УНЕСЦО
Одделни проекти:
Преспа парк
- обезбедување целосна заштита
на
сливното
подрачје
на
Преспанските Езера;
започната
изработка
на
Просторен
план
за
прекуграничниот регион на ПП;
-Непречена
работа
билатералниот Секретаријат
Комитет
за
заштита
охридското езеро,
-Спроведени 5% од мерките
заштита на Охридското езеро

Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати

на
и
на
за

- степен на исполнување на
обврски
во
рамки
на
меѓународни договори

Охридскиот регион како Природно
светско наследство;

Охридскиот
регион
како
Природно светско наследство

Одделни проекти:
Преспа парк
- обезбедување целосна заштита
на
сливното
подрачје
на
Преспанските Езера;
Просторен
план
за
прекуграничниот регион на ПП;
- Изведба на Пречистителна
станица;
- намалување на употребата на
пестициди и фосфати;
- формирање на РГ за води,
прекугранична Ал, Мк, Гр ;

Одделни проекти:
Преспа парк
- обезбедување целосна заштита
на
сливното
подрачје
на
Преспанските Езера;
- изработка на Просторен план за
прекуграничниот регион на ПП;
заштита
на
билошката
разновидност
во
строго
заштитените простори во Преспа
Парк;
- операционализација на строго
заштитените
простори,
Нацоналните паркови Пелистер и
Галичица и Рамсарското местоРезерватот Езерани

Непречена
работа
на
билатералниот
Секретаријат
и
Комитет за заштита на охридското
езеро,
-Спроведени 10% од мерките за
заштита на Охридското езеро
-Завршена подготвителона фаза на
ГЕФ Проектот за Управување со
речхниот слив на реката Црн
Дрим/Дрини
- степен на исполнување на
обврски во рамки на меѓународни
договори

Непречена
работа
билатералниот Секретаријат
Комитет
за
заштита
охридското езеро,
-Спроведени 20% од мерките
заштита на Охридското езеро
Отпочнат
ГЕФ
Проектот
Управување со речхниот слив
реката Црн Дрим/Дрини

на
и
на
за
за
на

- степен на исполнување на
обврски во рамки на меѓународни
договори
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број
на
членство
на
национални претставници во
официјални меѓународни тела,
организации и институции

- број на членство на национални
претставници
во
официјални
меѓународни тела, организации и
институции

- број на членство на национални
претставници
во
официјални
меѓународни тела, организации и
институции

- број на учества/презентации
на меѓународни настани

- број на учества/презентации на
меѓународни настани

- број на учества/презентации на
меѓународни настани

- број на меѓународни настани
организирани во РМ

- број на меѓународни настани
организирани во РМ

- број на меѓународни настани
организирани во РМ

број
на
изработени
и
доставени
извештаи
(по
меѓународни
договори
и
членства од организации)

- број на изработени и доставени
извештаи
(по
меѓународни
договори
и
членства
од
организации)

- број на изработени и доставени
извештаи
(по
меѓународни
договори
и
членства
од
организации)

- број на нови договори кон кои
пристапила РМ

- број на нови договори кон кои
пристапила РМ

- број на одделни меѓународни
договори кон кои пристапила РМ

- пораст на износ на средства за
инвестиции
во
животната
средина, добиени врз основа на
мултилатерални договори

- пораст на износ на средства за
инвестиции во животната средина,
добиени
врз
основа
на
мултилатерални договори

- пораст на износ на средства за
инвестиции
во
животната
средина, добиени врз основа на
мултилатерални договори

Одделни проекти:
Преспа парк
- степен на реализација на
планираните активности
- број на нови меѓународни
донатори

Одделни проекти:
Преспа парк
- степен на реализација на
планираните активности
- број на нови меѓународни и
домашни донатори

Одделни проекти:
Преспа парк
- степен на реализација на
планираните активности
вклучување
на
нови
(меѓународни/домашни) донатори
и кредитори
- формирање на Прекуграничен
Фонд за управување со Преспа
Парк
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Рокови
за
резултатите

постигање

на

Потребни материјални средства

Недостаток од човечки ресурси
Потреба
од
обука
за
пополнување на недостатоците
Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат

Донесени
заеднички
мерки
(Албанија
Македонија)
за
заштита на Охридско Езеро,
воспоставени
единствени
методи
стандарди
за
мониторинг, подобрен рибен
фонд

Намалена
еутрофикација,
зголемена
популација
на
охридската пастрмка

Намалена
еутрофикација,
зголемена
популација
на
охридската пастрмка

Сите активности во рамките на
подпрограмата се реализираат
тековно и нема одредени рокови
за нивно исполнување, освен
роковите кои се задаваат за
поднесување
извештаи
до
надлежните
меѓународни
институции и тела
Преспа парк
- 4.000.000 ден (остатокот на
средства се обезбедени со
донација)

Сите активности во рамките на
подпрограмата се реализираат
тековно и нема одредени рокови за
нивно
исполнување,
освен
роковите кои се задаваат
за
поднесување
извештаи
до
надлежните
меѓународни
институции и тела
Преспа парк
5.000.000
ден
(локална
контрибуција од Буџетот на РМ)
(остатокот
на
средства
се
обезбедени со донација)

Сите активности во рамките на
подпрограмата се реализираат
тековно и нема одредени рокови
за
нивно исполнување, освен
роковите кои се задаваат
за
поднесување
извештаи
до
надлежните
меѓународни
институции и тела
Преспа парк
6.000.000
ден
(локална
контрибуција од Буџетот на РМ)
(остатокот
на
средства
се
обезбедени со донација)

Охридско Езеро
- 1.000.000 ден (остатокот на
средства се обезбедени со
донација)
/

Охридско езеро
- 25.000.000,00 ден. (донација)

Охридско езеро
- 20.000.000,00 ден. (донација)

1 лице

1 лице

/

/

/

/

1 советник

1 советник

Нема

Нема

Нема

Донесен План за управување со
сливот на реката Црн Дрим/Дрини
и
воспоставени
тела
за
управување
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Главни ризици кои може да
влијаат врз постигнувањето на
резултатите

Предвидени
активности
минимизирање на ризиците

за

- необезбедување на потребните
дополнителни човечки ресурски
- преголем обем на обврски и
дополнител
ангажман
на
вработените
надвор
од
планираното
- необезбедување на потребните
финансиски средства
- делумна прераспределба на
работните
обврски
на
вработените
ангажирани
на
други активности или во други
сектори
- времено ангажирање врз основ
на договорни услуги

Анекс 2 – План за спроведување на потпрограма/проект
Назив
на
програмата
во
која
е
вклучена
потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот

- необезбедување на потребните
дополнителни човечки ресурски
- преголем обем на обврски и
дополнител
ангажман
на
вработените
надвор
од
планираното
- необезбедување на потребните
финансиски средства
- делумна прераспределба на
работните обврски на вработените
ангажирани на други активности
или во други сектори

- необезбедување на потребните
дополнителни човечки ресурски
- преголем обем на обврски и
дополнител
ангажман
на
вработените
надвор
од
планираното
- необезбедување на потребните
финансиски средства
- делумна прераспределба на
работните
обврски
на
вработените ангажирани на други
активности или во други сектори

- времено ангажирање на основ на
договорни услуги

- времено ангажирање на основ
на договорни услуги

оваа

3.2.3. Меѓународна соработка
3.2.3.1. Билатерална и соработка со ЕУ - Координација на
спроведувањето на склучените билатералните договори и
подготовка за потпишување на нови
МНР, МЕ, МЗ, Влада на РМ, МП, МТВ, МЛС и др.

Други органи на државната управа вклучени во спроведувањето
на оваа хоризонтална потпрограма/проект
2007
Мерки кои треба да се спроведат
- Спроведување на потпишаните
договори со: Бугарија, Хрватска,
Чешка, Црна Гора, Албанија, Русија,
Италија, Унгарија, Словенија

2008
- Спроведување на активностите
од
утврдената
годишна
билатералните програма за
соработка

2009
- Спроведување на активности
од
утврдената
годишна
билатералните програма за
соработка

- Иницирање на потпишување на
билатерален договор со Република
Австрија, Турција – приоритет

- Иницирање на потпишување на
нови билатерални договори за
соработка
од
областа
на

- Иницирање на потпишување
на нови билатерални договори
за соработка од областа на
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Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

животната
средина
и
просторното планирање, Грција,
Романија, Шведска

животната
средина
и
просторното планирање, Данска,
Германија, Холандија

- Подготовка на годишна програма за
соработка
согласно
потпишани
билатерални договори

- Подготовка на програми за
соработка согласно потпишан
билатерален договор

- Подготовка на програми за
соработка согласно потпишан
билатерален договор

- организирање во РМ и учество на
билатерални средби и седници

- организирање во РМ и учество
на
билатерални
средби
и
седници

- организирање во РМ и учество
на
билатерални
средби
и
седници

- координација на работата на
Меѓувладината македонско-баварска
комисија
потпишување
билатерален
договор со Австрија, Турција

- координација на работата на
Меѓувладината
македонскобаварска комисија
- потпишување
билатерален
договор со Шведска, Романија,
Грција

- координација на работата на
Меѓувладината
македонскобаварска комисија
- потпишување
билатерален
договор со Данска, Германија,
Холандија

- подготовка на Програма за
работа (2008-2010) на работата
на Меѓувладината македонскобаварска комисија

Индикатори на успешност преку

- одржување на билатерални средби

- одржување на билатерални
средби

- одржување на билатерални
средби

- усогласување на изработените
програми
за
работа
согласно
потпишаните билатерални спогодби

- усогласување на изработените
програми за работа согласно
потпишаните
билатерални
спогодби и нивна реализација

- усогласување на изработените
програми за работа согласно
потпишаните
билатерални
спогодби и нивна реализација

- реализација на програмите
за
билатерална соработка
- потпишани нови билатерални

- реализација на програмите за
билатерална соработка
- потпишани нови билатерални

- реализација на програмите за
билатерална соработка
- потпишани нови билатерални
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кои
може
да
се
постигнатите резултати

Рокови
за
резултатите

оценат

постигање

на

Потребни материјални средства
Недостаток од човечки ресурси

Потреба обука за пополнување
на недостатоците
Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе
треба да се прераспределат
Главни ризици кои може да

договори;

договори;

договори;

- број на започнати/ реализирани
активности/проекти;

-број на започнати/ реализирани
активности/проекти;

-број на започнати/ реализирани
активности/проекти;

- одржани билатерални средби

- одржани билатерални средби

- одржани билатерални средби

- изработени и усогласени програми
за билатерална соработка

- изработени и усогласени
програми
за
билатерална
соработка

- изработени и усогласени
програми
за
билатерална
соработка

реализирани
проекти
од
Програмата
(2006/2008)на
Меѓувладината македонско-баварска
комисија;

- реализирани проекти од
Програмата
(2008/2010)
на
Меѓувладината
македонскобаварска комисија

Сите активности во рамките на
подпрограмата
се
реализираат
тековно и нема одредени рокови за
нивно исполнување
2.000.000,00 ден
Едно лице
(Согласно
правилникот
за
систематизација на МЖСПП, за
исполнување на оваа активност се
предвидени 2 советника)
/

- реализирани проекти од
Програмата
(2006/2008)на
Меѓувладината
македонскобаварска комисија
- изработена Програма за работа
(2008/2010) на Меѓувладината
македонско-баварска комисија
Сите активности во рамките на
подпрограмата се реализираат
тековно и нема одредени рокови
за нивно исполнување
2.000.000,00 ден
Едно лице
(Согласно
правилникот
за
систематизација на МЖСПП, за
исполнување на оваа активност
се планирани 2 советника).
/

Еден советник во Одделение
билатерална соработка
Нема

Еден советник во Одделение за
билатерална соработка
Нема

/

- необезбедување на потребните

- необезбедување на потребните

-

необезбедување

на

за

потребните

Сите активности во рамките на
подпрограмата се реализираат
тековно и нема одредени рокови
за нивно исполнување
2.000.000,00 ден
/

/

Нема
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влијаат врз постигнувањето на
резултатите
Предвидени
активности
за
минимизирање на ризиците

човечки и финансиски ресурси

човечки и финансиски ресурси

човечки и финансиски ресурси

- прераспределба на работните
обврски на вработените ангажирани
во рамки на тековните проекти или
ангажирани на други активности или
во други сектори
- времено ангажирање на основ на
договорни услуги

- прераспределба на работните
обврски
на
вработените
ангажирани
во
рамки
на
тековните
проекти
или
ангажирани на други активности
или во други сектори
- времено ангажирање на основ
на договорни услуги

- делумна прераспределба на
работните
обврски
на
вработените
ангажирани
во
рамки на тековните проекти или
ангажирани на други активности
или во други сектори
- времено ангажирање на основ
на договорни услуги

Анекс 2 – План за спроведување на потпрограма/проект
Назив на програмата во која е вклучена оваа потпрограма/проект
Назив на потпрограмата/проектот
Други органи на државната управа вклучени во спроведувањето на
оваа хоризонтална потпрограма/проект
2007
Мерки кои треба да се спроведат
-Следење на активностите на
Генералниот
директорат
за
животна средина при Европската
комисија
-Учество
во
работата
на
комисиите и телата во Владата на
РМ кои се однесуваат на европска
интеграција,
соработка
со
Секретаријатот
за европска
интеграција при Владата на РМ и
соодветните сектори во МНР

3.2.3 Меѓународна соработка
3.2.3.1 Билатерална и соработка со ЕУ
Проект/активност: Планирање и координација на соработката со
ЕУ
Секретаријат за европска интеграција, МНР и др
2008
-Следење на активностите на
Генералниот
директорат
за
животна средина и Директоратот
за регионална политика при
Европската комисија

2009
-Следење на активностите на
Генералниот
директорат
за
животна средина и Директоратот
за регионална политика при
Европската комисија

-Учество
во
работата
на
комисиите и телата во Владата на
РМ кои се однесуваат на европска
интеграција,
соработка
со
Секретаријатот
за европска
интеграција при Владата на РМ и
соодветните сектори во МНР

-Учество
во
работата
на
комисиите и телата во Владата на
РМ кои се однесуваат на европска
интеграција,
соработка
со
Секретаријатот
за европска
интеграција при Владата на РМ и
соодветните сектори во МНР
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-следење, учество и известување
во/за
имплементацијата
на
Спогодбата за стабилизација и
асоцијација, Акциониот план за
Европско
партнерство,
Програмата за усвојување на
правото на ЕУ и одговорите на ЕУ
Прашалникот

-следење, учество и известување
во/за
имплементацијата на
Спогодбата за стабилизација и
асоцијација, Акциониот план за
Европско
партнерство,
Програмата за усвојување на
правото на ЕУ и одговорите на
ЕУ Прашалникот

-следење
и
учество
и
известување
во/за
имплементацијата на Спогодбата
за стабилизација и асоцијација,
Акциониот план за Европско
партнерство,
Програмата
за
усвојување на правото на ЕУ и
одговорите на ЕУ Прашалникот

-подготвување за преговори со ЕУ
во областа на животната средина
стекнување
знаења
за
претпристапните фондови на ЕУ
(правила, процедури, услови и
др)
- следење на активностите во
рамките КАРДС 2003, КАРДС 2004,
КАРДС 2005 и КАРДС 2006
програми

-подготвување за преговори со ЕУ
во областа на животната средина
- подготвување на потребна
документација за користење на
претпристапните фондови на ЕУ

-подготвување за преговори со ЕУ
во областа на животната средина
- подготвување на конкретни
проектни апликации

- следење на активностите во
рамките на КАРДС 2006

/

координирање
(преку
планирање, програмирање
и
следење)
на активности во
рамките на
инструментот за
предпристапна помош ИПА

координирање
(преку
планирање, програмирање
и
следење)
на активности во
рамките на
инструментот за
предпристапна помош ИПА

координирање
(преку
планирање, програмирање
и
следење)
на активности во
рамките на
инструментот за
предпристапна помош ИПА

Одделни проекти:
- координирање на проектите
финансирани од ЕУ (КАРДС 2003,
2004, КАРДС 2005, КАРДС 2006)

Одделни проекти:
- координирање на проектите
финансирани од ЕУ КАРДС 2006

Одделни проекти:

- учество на РМ во реализација на
одделни проекти на КАРДС
регионална

- учество на РМ во одделни
годишни проекти на КАРДС
регионална

- учество на РМ во одделни
годишни проекти на КАРДС
регионална
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Резултати
постигнат

кои

треба

да

се

Координација
на
спроведувањето на ИНТЕРРРЕГ 3
Б
Неигхборхоод
ЦАДСЕС
програмата

- Доколку програмата продолжи Координација на спроведувањето
на ИНТЕРРРЕГ 3 Б Неигхборхоод
ЦАДСЕС програмата

- Доколку програмата продолжи Координација на спроведувањето
на ИНТЕРРРЕГ 3 Б Неигхборхоод
ЦАДСЕС програмата

- учество на курсеви и други
обуки за стекнување знаење и
искуства
од
областа
на
европските
интеграции
и
преговарачки вештини

- учество на курсеви и други
обуки за стекнување знаење и
искуства
од
областа
на
европските
интеграции
и
преговарачки вештини

- учество на курсеви и други
обуки за стекнување знаење и
искуства
од
областа
на
европските
интеграции
и
преговарачки вештини

- зајакнување на капацитетите на
Одделението за соработка со ЕУ

- зајакнување на капацитетите на
Одделението за соработка со ЕУ

- зајакнување на капацитетите на
Одделението за соработка со ЕУ

- склучување на конкретни
договори
(меморандуми)
за
соработка
со
Генералниот
директорат за животна средина
на ЕК
подобра
координација
во
процесот на европска интеграција

- обучени институции и поединци
за
процедурите
на
ЛИФЕ
програмата

- поднесување
апликации

подобра
координација
во
процесот на европска интеграција

подобра
координација
во
процесот на европска интеграција

- исполнување на обврските од
ССА, АП-ЕП, ЕУ прашалникот и
НПАА

- исполнување на обврските од
ССА, АП-ЕП, ЕУ прашалникот и
НПАА

- исполнување на обврските од
ССА, АП-ЕП, ЕУ прашалникот и
НПАА

- изработка и поднесување на
извештаи до Владата на РМ на
усвојување/одобрување

- изработка и поднесување на
извештаи до Владата на РМ на
усвојување/одобрување

- изработка и поднесување на
извештаи до Владата на РМ на
усвојување/одобрување

- утврдување на основите за
дефинирање на преговарачките
позиции на РМ во областа на
животната средина (сцреенинг)

- утврдување на основите за
дефинирање на преговарачките
позиции на РМ во областа на
животната средина

- утврдување на основите за
дефинирање на преговарачките
позиции на РМ во областа на
животната средина

на

проектни
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Индикатори на успешност преку
кои
може
да
се
оценат
постигнатите резултати

оспособување
кадар
за
квалитетно
подготвување
на
потребна
документација за
претпристапните фондови на ЕУ

оспособување
кадар
за
квалитетно
подготвување
на
потребна
документација за
претпристапните фондови на ЕУ

- изработување и поднесување на
проектни апликации

- учњество во дефинирање
стратегија/оперативен план за
користење на претпристапните
фондови на ЕУ

- Спроведување на компонентите
за животна средина како делови
на Оперативните програми за
ИПА

- Спроведување на компонентите
за животна средина како делови
на Оперативните програми за
ИПА

- Реализација/завршување
КАРДС 2003, 2004 и 2005

/

на

- започнување и реализација на
КАРДС 2006
- зајакнување на стручните
знаења
и
професионалните
способности на вработените

- реализација на КАРДС 2006

- Започнато спроведување на
документите/препораките
произлезени од КАРДС 2003, 2004
2005, 2006

-зајакнување
на
стручните
знаења
и
професионалните
способности на вработените

- зајакнување на стручните
знаења
и
професионалните
способности на вработените

- вработување на дополнителен
кадар
вклучување
на
РМ
во
програмата на заедницата –
ЛИФЕ

- вработување на дополнителен
кадар
Број на одржани обуки за
процедурите на ЛИФЕ програмата

- вработување на дополнителен
кадар
- Број на поднесени и/или
прифатени конкретни апликации
во рамките на програмата на
заедницата ЛИФЕ

- редовно учество на состаноците,
пренесување на заклучоците

- редовно учество на состаноците,
пренесување на заклучоците

- број на исполнети обврски од
ССА, АП-ЕП, ЕУ прашалникот и
НПАА

- број на исполнети обврски од
ССА, АП-ЕП, ЕУ прашалникот и
НПАА

-

-

- редовно учество на состаноците,
пренесување на заклучоците
- број на исполнети обврски од
ССА, АП-ЕП, ЕУ прашалникот и
НПАА

број

на

поднесени/усвоени

број

на

поднесени/усвоени
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- број на
извешати

поднесени/усвоени

- број на анализирани области во
рамките
на
поглавието
22животна средина
- број на обучен кадар и број на
посетени обуки

успешно
исполнување
на
проектните задачи на проектите
КАРДС 2003, 2004 и КАРДС 2005
во предвидените рокови
- Изработена Стратегија за
апроксимација во областа на
законодавството во областа на
животната средина (од КАРДС
2005)
Унапреден/подобрен
функционален
систем
за
управување
со
животната
средина (од КАРДС 2004)

извешати

извешати

- број на анализирани области во
рамките
на
поглавието
22животна средина

- број на анализирани области во
рамките
на
поглавието
22животна средина

- изработена стратегија/план за
користење на претпристапните
фондови на ЕУ

- број на поднесени проектни
апликации

успешно
исполнување
на
проектните задачи на проектите
КАРДС 2006
во предвидените
рокови

- Започнато спроведување
документите/препораките
произлезени од КАРДС 2006

- број на посетени обуки

- број на поднесени извештаи за
текот
на
реализацијата
на
проектот
- број на одобрени проектни
предлози од страна на УК на
програмата ИНТЕРРРЕГ, ЦАДСЕС

- број на нововработени
Унапреден/подобрен
функционален
систем
за
управување
со
животната
средина (од КАРДС 2004)

на

- број на посетени обуки
- број на нововработени

Зајакнати
капацитети
за
управување со прекугранични
водени ресусрси (КАРДС 2003)
- број на посетени обуки
- Број на нововработени
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Рокови
за
резултатите

постигање

на

Потребни материјални средства

Недостаток од човечки ресурси

Потребна обука за пополнување
на недостатоците

Потребен
нов
кадар
за
пополнување на недостатоците
Вишок од вработени кои ќе треба
да се прераспределат
Главни ризици кои може да

Активностите
се
реализираат
тековно; нема одредени рокови
за нивно исполнување.
- завршување на КАРДС 2004,
2005 и 2003

Активностите
се
реализираат
тековно; нема одредени рокови
за нивно исполнување

Активностите
се
реализираат
тековно; нема одредени рокови
за нивно исполнување

-3.000.000,00ден.
милиони
денари
(локална
контрибуција за проектите КАРДС
2003, 2004, 2005, 2006 )
Две вработувања

1.000.000,00
денари локална
контрибуција за проектите КАРДС
2006)

2.000.000,00ден.

Едно вработување

Едно вработување

Согласно
правилникот
за
систематизација на МЖСПП, за
исполнување на оваа активност,
предвидено е вработување на
два советника
(појаснување: За периодот до
2008 планирани 4 советници во
одделение за соработка со ЕУ)
Стаж
во
Генералниот
директорат за животна средина
при Европската Комисија
- Обука за процесот на европски
интеграции
вклучувајќи
:
претпристапните фондови на ЕУ,
за телата на ЕУ, правила и
процедури и преговарање
Два советника во Одделение за
соработка со ЕУ
Нема

Согласно
правилникот
за
систематизација на МЖСПП, за
исполнување на оваа активност,
предвидено е вработување на
еден советник
(појаснување: За периодот до
2008 планирани 4 советници во
одделение за соработка со ЕУ)
Стаж
во
Генералниот
директорат за животна средина
при Европската Комисија
- Обука за процесот на европски
интеграции
вклучувајќи
:
претпристапните фондови на ЕУ,
за телата на ЕУ, правила и
процедури и реговарање
Еден советник во одделение за
соработка со ЕУ
Нема

Согласно
правилникот
за
систематизација на МЖСПП, за
исполнување на оваа активност,
предвидено е вработување на
еден советник
(појаснување: За периодот до
2008 планирани 4 советници во
одделение за соработка со ЕУ)
Стаж
во
Генералниот
директорат за животна средина
при Европската Комисија
- Обука за процесот на европски
интеграции
вклучувајќи
:
претпристапните фондови на ЕУ,
за телата на ЕУ, правила и
процедур и преговарање
Два советника во одделение за
соработка со ЕУ
Нема

- необезбедување на стручно и

- необезбедување на стручно и

- необезбедување на стручно и
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влијаат врз постигнувањето на
резултатите
Предвидени
активности
минимизирање на ризиците

за

професионално
оспособени
вработени за оваа активност
- необезбедување на потребните
финансиски средства
- упатување на вработените на
соодветно доусовршување (стаж
во Генералниот директоратот за
жив.ср. во Брисел, Бледска Школа
за
менаџмент
и/или
други
соодветни обуки)
максимално
корисење
на
изградените
капацитети
кај
ангажираните
на
тековните
проекти
- ангажирање на основ на
договорни услуги

професионално
оспособени
вработени за оваа активност
- необезбедување на потребните
финансиски средства
- упатување на вработените на
соодветно доусовршување (стаж
во Генералниот директоратот за
жив.ср. во Брисел, Бледска Школа
за
менаџмент
и/или
други
соодветни обуки)
максимално
корисење
на
изградените
капацитети
кај
ангажираните
на
тековните
проекти
- ангажирање на основ на
договорни услуги

професионално
оспособени
вработени за оваа активност
- необезбедување на потребните
финансиски средства
- упатување на вработените на
соодветно доусовршување (стаж
во Генералниот директоратот за
жив.ср. во Брисел, Бледска Школа
за
менаџмент
и/или
други
соодветни обуки)
максимално
корисење
на
изградените
капацитети
кај
ангажираните
на
тековните
проекти
- времено ангажирање на основ
на договорни услуги
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