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1

ВОВЕД

Во рамките на Проектот „Поддршка на Република Македонија за ревизија на Националната
стратегија за биолошка разновидност со акциски план (НСБРАП) и изработка на петтиот
национален извештај кон Конвенцијата за биолошка разновидност“, кој го спроведува
Министерството за животна средина и просторно планирање и Канцеларијата на Програмата
на Обединетите Нации за животна средина (УНЕП) од Виена, со финансиска поддршка на
Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ), изработена е Нацрт Национална стратегија за биолошка
разновидност со акциски план за период до 2020 година, со визија до 2050 година. Првата
Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски план е изработена 2004 година
со важност на акцискиот план до 2008 година.
Со изминување на периодот за имплементација направена е оцена/ревизија на статусот на
имплементација (целосно/делумно реализирана или нереализирана активност) на мерките и
акциите од Планот на активности на Првата стратегија за биолошка разновидност, врз основа
на што како и врз основа на новите потреби и барања пред кои е исправена Република
Македонија, како членка на Конвенцијата за биолошка разновидност, се подготви нова
генерација на стратешки документ - Национална стратегија за биолошка разновидност за
период до 2020 година, со визија до 2050 година.
Анализата на спроведувањето на првиот акциски план за биолошка разновидност (за периодот
2003-2013 година) беше направена како прв чекор во процесот на ревизија на Националната
стратегија за биолошка разновидност со акциски план (НСБРАП), низ кој процес се направи
проценка на состојбата со биолошката разновидност.
Врз основа на состојбата со биолошката разновидност, утврдените закани и причини за
нереализација на целите и активностите од првиот Акциски план за биолошка разновидност,
како дел од ревидираната Стратегија за биолошка разновидност, подготвен е нов Акциски план
за биолошка разновидност до 2020 година.
Главната цел на првата Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски план
донесена во 2004 година, беше насочена кон „заштита на биолошката разновидност и
обезбедување на нејзино одржливо користење заради благосостојба на луѓето, водејќи сметка
за уникатните природни вредности и богатата традиција на Република Македонија“, и истата
потсетува на долгорочната визија на земјата која е дефинирана во нацрт НСБРАП до 2050
година.
Во процесот на ревизија на првата НСБРАП, имајќи ги предвид глобалната визија и визијата на
Европската унија за биолошка разновидност, како и националните потреби, преку процес на
вклучување на релевантните засеганти страни е поставена долгорочна визија за состојбата со
биолошката разновидност до 2050 година, која гласи:
„Биолошката разновидност, уникатните природни богатства и традиционалните
врски на луѓето со природата во Република Македонија сe зачувани, вреднувани и
обезбедуваат екосистемски услуги кои придонесуваат за благосостојбата на
луѓето“.
Во рамките на истиот Проект, Органот кој ја изработи Националната Стратегија за биолошка
разновидност со акциски план, следејќи ги одредбите од Законот за животна средина, спроведе
постапка за СОЖС, во рамките на која изработи Извештај за стратегиска оцена на животната
средина од реализација на Стратегијата.
Во рамките на процедурата за СОЖС, по завршување на периодот на учество на јавноста,
Органот кој го изработува стратешкиот документ изготвува Извештај за консултации со
јавноста, во согласност со член 69, став 5 од Законот за животната средина („Службен весник
на Република Македонија”, бр. 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 47/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13 и 42/14) и член 10 став, 2 од Уредбата за учество на јавноста во текот на
изработка на прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната средина
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 147/08 и 45/11). Извештајот содржи одговор на
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сите пристигнати прашања, мислења, предлози и забелешки, доставени од јавноста во текот
на периодот предвиден за јавен увид на Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната
средина и Стратешкиот документ.
Во согласност со дефинираната СОЖС процедура во горенаведените законски акти,
подготвените документи, Нацрт Извештајот за СОЖС, како и Националната стратегија за
биолошка разновидност со акциски план беа достапни за увид од јавноста на веб страната на
Министерството за животна средина и просторно планирање во период од 30 дена од денот на
објавување, односно од 20.03.2015 до 20.04.2015.
Во согласност со предвидениот законски рок за одржување на јавна расправа,
Министерството за животна средина и просторно планирање организираше јавна расправа за
Извештајот за стратегиска оцена на животната средина. Засегнатата јавност преку електронски
медиуми беше информирана за местото и времето за одржување на јавната расправа (види
Прилог 1).

2

ЈАВНА РАСПРАВА

Во согласност со законските барања, а со цел да се постигне поголема транспарантност и
вклученост на јавноста во процесот на донесување на одлуки во однос на Националната
стратегија за биолошка разновидност со акциски план, на ден 07.04.2015 година во
просториите на хотел „Порта“ во 12.00 часот се одржа јавна расправа по Нацрт Извештајот за
Стратегиска оцена на животната средина за Нацрт Националната стратегија за биолошка
разновидност со акциски план. Целта на јавната расправа беше да се презентира содржината
на Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина и Стратегијата.
Компонентите на проектот, реализираните активности за изработка на Националната
стратегија за биолошка разновидност со акциски план и нејзината содржина беа презентирани
од Акад. Владо Матевски, Тим лидер на проектот и М-р Робертина Брајаноска, Национален
консултант за координација на проектот.
Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Нацрт Националната
стратегија за биолошка разновидност со акциски план беше презентиран од Менка Спировска
дипл. биолог, овластен експерт за СОЖС.
По завршување на презентацијата беше отворена дискусија. Од одржаната јавна расправа
подготвен е записник кој е презентиран како Прилог 2 од овој Извештај. Исто така е приложена
и листа на учесници од јавната расправа.
Во продолжение се дадени прашањата, одговорите и забелешките од јавната расправа.
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Табела 1 Дискусија на јавната расправа
Дискусија на јавната расправа
Бр.
1

Коментар
Влатко
Трпески,
Раководител
на
Сектор
Природа,
МЖСПП

Ја подржува изработката на Стратегијата, но сака да
праша дали постои добар пример или постапка како
оваа Стратегија да се инкорпорира во другите секторски
стратегии, како на пример во стратегиите за енергетика,
шумарство и сл.

Одговор
Факт е дека скоро сите земји го имаат проблемот со
мегусекторската соработка за заштита на биолошката
разновидност и одржливиот развој.
Владата ги координира работите за економски развој на
државата, но недостасува свесност кај носителите на одлуки,
особено при издавање концесии во природата за подрачја кои
се каракеризираат со значајна биолошка разновидност и сл.
Затоа е потребна едукација за подигање на свеста за вредноста
на биолошката разновидност. При подготовка на Првата
Национална стратегија за биолошка разновидност, постоеше
комисија составена од членови, заменици министри, чија задача
беше да го следат спроведувањето на Акцискиот план
вклучително и измените на законската легислатива, но работите
не се променија значително во таа насока. Кога станува збор за
економскиот развој на државата се занемарува важноста на
биолошката разновидност.

Менка
Спировска,
Експерт
стратегиска
оцена
животната
средина

за
на

Државата може да искористи некоја од постојните алатки за
усогласување на стратегиите, особено преку Советот за
одржлив развој, кој претставува одличен механизам за
меѓусекторска соработка. Преку ова тело може да се усогласат
сите секторски стратегии, особено стратегиите за енергетика,
транспорт, шумарство и сл., а исто така треба да се развие
стратегија за патна мрежа, инфраструктура и сл. Но, покрај
достапните алатки за постигнување на целите, од особена
важност е желбата на Владата за постигнување на истите.
2

Заштитата на биолошката разновидност е глобален проблем и
затоа се усвоени Целите од Аичи за заштита на биолошката
разновидност. Високо развиените земји ја уништуваат
биолошката разновидност, но преземаат компезаторски мерки.
Затоа треба да се дадат задолжителни мерки за секој
инвеститор. Покрај постапките за СОЖС, ОВЖС и сл., треба да
се започне со процедури на заштита на природата кои ќе

Даниела
Рендевска,
контакт лице за
Конвенцијата за
биолошка
разновидност
(КБР)
од
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3

Проф.
Д-р
Љупчо
Меловски,
ПМФ/МЕД

допринесат за заштита на подрачјата богати со биолошка
разновидност вредни за заштита.

МЖСПП

Во Република Македонија има механизами за заштита,
но заштитата на природата не оди најдобро. Треба да
постојат одделенија за заштита на биолошката
разноводност
во
сите
институции.
Далеку
е
поисплатливо да функционираат такви одделенија,
отколку да се инвестира во милионски проекти кои не
може да се имплементираат заради заштитата на
биолошката
разновидност
во
заштитени
или
чувствителни подрачја. Типичен пример за тоа се
инвестициите на ЕЛЕМ и заштитата на Националниот
парк Маврово.

Економските загуби се однесуваат на загуби во случај да не се
имплементира некоја активност. Ова особено се однесува на
концесии за минерални суровини, црпење вода и сл. Треба да
се има предвид дека државата има стратешки цели во сите
сектори и области, програми и сл. Како пример може да се земе
Министерството за економија, кое има програми за
експлоатација на рудни богатства и истите треба да се
реализираат во даден временски период. Затоа од особена
важност е при анализите да се земе предвид вредноста на
биолошката разновидност, како и расположивоста со природни
ресурси.

Менка
Спировска,
Експерт
стратегиска
оцена
животната
средина

Во секторот шумарство има промени во свеста за
заштита на биолошката разновидност, но сепак сеуште
постојат проблеми во однос на комуникацијата.

Во однос на забелешката која се однесува на препораките,
истата се прифаќа и препораките ќе бидат ревидирани.

за
на

Во делот на Извештајот за СОЖС, препораките повеќе
наликуваат на акции, кои веќе се анализирани во
Стратегијата. Истите треба да се ревидираат, односно
да бидат поопшти и да дадат насоки како акциите да се
имплементираат во секторите. Тоа е и главна цел на
СОЖС.
Во однос на препораката финансиска анализа за
придобивките и загубите од вградување на мерките за
заштита на биолошката разновидност во сите сектори
кои најмногу допринесуваат за состојбата со
биолошката разновидност, треба да се земе предвид
дека биолошката разновидност по дефиниција не е
сектор. Како нација заедно со сите нации во светот сме
должни
истата
да
ја
зачуваме.
Биолошката
разновидност има вредност како и културното
наследство. Економските вредности од поединечни
проекти не може да се споредуваат со овие вредности.
Исто така заштитата на биолошката разновидност не е
финансиска загуба, туку трошок кој државата треба да
го плати.
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За загуба зборуваме кога веќе нешто постои од
економски аспект, а мора да се затвори заради заштита
на биолошката разновидност, а не на претпоставени
активности или ресурси.
4

Александар
Настов
СП/УЖС,
МЖСПП

5.

Деспина
Китанова,
МЕД

6

Претставник
од
Агро
Фаланга

За усогласувањето на секторите во делот за заштита на
биолошката разновидност има добри примери (од Азија,
Австралија, Америка, Европа), а исто така постојат и
различни фондации. Како пример ги спомна фондовите
во МЗШВ во областа на агробиодиверзитетот.
Биолошката разновидност нема вредност, истата е
непроценлива и мора да се искористат сите механизми
за нејзина заштита. Владата не смее да спроведува
проекти кои допринесуваат за загуби на биолошката
разновидност и не смее да се уништуваат видови
заради економски придобивки.
Скоро и да нема фонд за заштита на биолошката
разновидност во државата, иако постојат странски
фондови кои обезбедуваат донации за зачувување на
биолошката разновидност. МЖСПП треба повеќе да се
вклучи и насочи кон програмите на останатите секторски
политики, како на пример програмата за рурален развој
или ИПАРД програмата, кои вклучуваат активности за
заштита на биолошката разновидност. Дури може да се
вклучи и во програмите за енергетика.

При изработка на Националната Стратегија за биолошка
разновидност, сите засегнати страни од секторите беа поканети
и вклучени во изработка на документот, во согласност со
Архуската Конвенција и барањата на донаторите за изработка
на Стратегијата. Голем број стратешки документи во останатите
министерства се изработени со донации, но мал број
министерства при изработка на документите ги почитуваат
обврските од Архуската конвенција за вклучување на засегната
јавност.

Даниела
Рендевска,
контакт лице за
Конвенцијата за
биолошка
разновидност
(КБР)
од
МЖСПП

При изградба на проекти, оцената на биолошката
разновидност да се врши пред изградба на проектот.
Исто така, препораките за заштита на животната
средина и биолошката разновидност да бидат
обврзувачки за сите инвеститори, за да може навремено
да се преземат мерки за заштита на биолошката
разновидност.

За сите проекти во националното законодавство е дефинирана
и се спроведува постапка на СОЖС, ОВЖС кој вклучува
изработка на студија или елаборати. За проектите кои ќе имаат
значителни влијанија, пропишани се мерки за компензација.
Република Македонија е единствена земја во регионот, која
води постапка и за прекугранични влијанија. Овие постапки
МЖСПП ги споведува на највисоко ниво.

Даниела
Рендевска,
контакт лице за
Конвенцијата за
биолошка
разновидност
(КБР)
од
Министерството
за
животна
средина
и
просторно
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планирање.
7

Сашко
Јорданов,
МЖСПП

Во Република Македонија постојат стратешки документи
и законска регулатива за заштита на биолошката
разновидност. Исто така, воспоставена е соработка
помеѓу секторите, но истата треба да се унапредува.
Потребно е да се разгледа можноста за формирање на
посебен стручен орган на национално ниво, за вршење
на стручни работи за заштитата на природата, а во таа
смисла и на биолошката разновидност. Со цел да се
унапреди
спроведувањето
на
националната
легислатива и меѓународните документи од областа на
заштитата на природата и биолошката разновидност,
потребно е на национално ниво да се зајакнат
институционалните капацитети.

МЖСПП соработува со Советот за одржлив развој и во
комуникација со истиот добиваат документи за кои треба да
дадат свое мислења. Секторот Природа дава мислења кои
треба да се вградат во документите кои се дадени на увид.

Даниела
Рендевска,
контакт лице за
Конвенцијата за
биолошка
разновидност
(КБР)
од
МЖСПП

8

Ана
Петрова,

За превенција на биолошката разновидност од
инфраструктурни проекти постои алатка, односно се
издават услови за планирање на просторот од
Агенцијата за планирање на просторот. Но, во
Агенцијата за просторно планирање нема стручни лица
или немаат капацитет за покривање на областа
биолошка разновидност, затоа е потребно да се
вработат стручни лица или Агенцијата да биде во
постојана комуникација со Секторот природа при
МЖСПП. Покрај услови за планирање, исто така може
да се подготвуваат и финансиски анализи.

Министерството за животна средина и просторно планирање е
во постојана комуникација со Агенцијата за планирање на
просторот. Имајки предвид дека Студијата за природно
наследство изработена за потребите на Просторниот план е
правена пред многу години, оваа комуникација е од особена
важност за Агенцијата.

Даниела
Рендевска,
контакт лице за
Конвенцијата за
биолошка
разновидност
(КБР)
од
МЖСПП

Во сите големи проекти постојат лица назначени за заштита на
животната средина. Од друга страна законските барања,
директно или индиректно ги инволвираат одговорните лица во

Даниела
Рендевска,
контакт лице за
Конвенцијата за

РЕЦ

9

Деспина
Китанова,
МЕД

10

Борис
Стипцаров,
БиоС Про

Сите инвеститори при изградба на поедини инвестиции
плаќаат надоместок за заштита на животната средина.
Исто така секој концесионер плаќа одредена сума пари
за експлоатација на минерални суровини. МЖСПП ниту
општините не ги користат овие пари за заштита на
биолошката разновидност. МЖСПП треба да се бори
дел од овие средства да се користат за таа намена.
Колку МЖСПП има комуникација со директори
одговорни лица на сектори од министерствата
компаниите кои имаат најголеми притисоци
животната средина. Овие лица се насочени

или
или
врз
кон
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економски развој и може воопшто да не се запознаени
со заштитата на животната средина и биолошката
разновидност.
11

Академик
Владо
Матевски,
ПМФ

преземање мерки за заштита на биолошката разновидност.

биолошка
разновидност
(КБР)
од
МЖСПП

Голем број заштитени подрачја не се разликуваат од
концесиски простори. Заштитените подрачја подлежат
на самофинансирање и истите претставуваат извор на
егзистенција. За да се подобри управувањето со
биолошката разновидност во заштитените подрачја,
потребно
е
заштитените
подрачја
да
бидат
финансирани од Државата. Освен тоа неопходно е да се
зголеми површината на заштитените подрачја за да се
обезбеди заштита на загрозените видови и живеалишта.

10
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2.1 Одговор на забелешките од одржаната јавна расправа
Во врска со забелешките на Проф. др. Љупчо Меловски, дадени на отворената дискусија на
јавната расправа, изработувачот на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за
Националната стратегија за биолошка разновидност со акциски план истите ги прифати и ги
вгради во финалната верзија од Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина.

3

КОНСУЛТАЦИИ СО ЗАСЕГНАТИ ОРГАНИ

Во точка 2 од Одлуката за спроведување на постапката за СОЖС, донесена од
Министерството за животна средина и просторно планирање (Одлука бр. бр.11-11706/1 од
20.11.2014), се утврдени засегнатите органи од имплементација на Стратегијата. Листата на
засегнатите органи е приложена во Прилог 3 на овој Извештај.
Во периодот предвиден за консултации со јавноста во врска со подготвените документи, од
страна на засегнатите органи не се доставени забелешки по Нацрт Извештајот за Стратегиска
оцена на животната средина.

4

КОНСУЛТАЦИИ СО ПОШИРОКАТА ЈАВНОСТ

Во периодот предвиден за консултации со јавноста во врска со подготвениот Нацрт Извештај
за Стратегиска оцена на животната средина за Нацрт Националната стратегија за биолошка
разновидност со акциски план од страна на пошироката јавност не се доставени забелешки до
изработувачот на Извештајот и до Министерството за животна средина и просторно планирање
во пишана или електронска форма (на веб страната на МЖСПП).

5

ЗАКЛУЧОК

Врз основа на одржаната јавна расправа по Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на
животната средина за Нацрт Националната стратегија за биолошка разновидност со акциски
план и законски утврдениот рок од 30 дена од денот на објавата на истиот на веб страната на
МЖСПП, во кој беше обезбедено учество на јавноста, до Министерството за животна средина
и просторно планирање не беа доставени дополнителни забелешки во пишана и електронска
форма по содржината на Извештајот, како од засегнатите органи така и од пошироката јавност.
Врз основа на горенаведеното, може да се заклучи дека засегнатите органи и пошироката
јавност се согласуваат со содржината на Извештајот за Стратегиска оцена на животната
средина.
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Објави за јавен увид и одржување јавна расправа
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Записник од одржана јавна расправа
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Листа на засегнати органи
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Секретаријат за европски прашања, Влада на Република Македонија;
- Министерство за финансии;
- Министерство за образование и наука (Биро за образование);
- Министерство за култура (Комисија за UNESCO);
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерство за економија;
- Министерство за транспорт и врски;
- Министерство за локална самоуправа;
- Министерство за здравство (Институт за јавно здравје);
- Национален комитет за биолошка разновидност;
- Национален совет за заштита на природата;
- Национален совет за одржлив развој;
- Заедница на единици на локалната самоуправа (ЗЕЛС);
- Биро за регионален развој;
- Јавно претпријатије „Македонски шуми“;
- Агенција за просторно планирање;
- Агенција за енергетика;
- Царинска управа на Република Македонија;
- Управа за хидрометеоролошки работи;
- Природонаучен музеј на Македонија;
- Јавна научна установа „Хидробиолошки институт“ Охрид;
- Центар за управување со кризи;
- Дирекција за заштита и спасување;
- Јавно претпријатије за државни патишта;
- Јавно претпријатие за управување со пасишта;
- Зоолошка градина - Скопје;
- Стопанска комора на Македонија;
- Природно-математички факултет, Скопје;
- Шумарски факултет, Скопје;
- Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје;
- Факултет за ветеринарна медицина, Скопје;
-Земјоделски институт, Скопје.
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