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                                Извештај за извршен надзор на законитоста на 
                                 работата од областа на животната средина на  
                                                         општина Кривогаштани 

 
 
 
 

 Комисијата за вршење надзор на законитоста на работата на органите на 
општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје формирана со 
Решение бр. 19-323/1 од 14.01.2020 година, а врз основа и согласно Планот за вршење 
на надзор на законитоста на работата на органите на општината, на градот Скопје и 
општините во градот Скопје донесен од страна на Министерството за животна 
средина и просторно планирање со бр. 19-323/2 од 14.01.2020 година. Согласно 
актуелната состојба со вирусот КОВИД 19  и неможноста да се изврши надзор во 
општините опфатени во горенаведениот План, испратен е прашалник и врз основа 
на добиен пополнет прашалник добиена е слика на состојбата во општина 
Кривогаштани во законитоста на работата од областа на животната средина на 
локално ниво.            
      
Во однос на ЛЕАП-от општината нема донесено ЛЕАП и тело за следење на 
имплементацијата не е формирано. 
 
Активностите кои произлегуваат од Законот за животна средина а кои се 
однесуваат на издавање на Б интегрирани еколошки дозволи забележано е дека 
општината не издава Б-интегрирани еколошки дозволи затоа што не постојат Б-
инсталации.  
Надворешен план за вонредни состојби не е донесен.  
Во врска со постапката за одобрување на елаборати за животната средина утврдено 
е дека во општина Кривогаштани се одвива постапката за одобрување на елаборати 
за заштита на животната средина. Одобрени се 9 Елаборати, додека за 1 постапката 
е во тек. Административен капацитет за водење на оваа постапка  има. 
Капацитетот на општината со кој располага во делот на постапката за одобрување 
на БИЕД и одобрување на елаборати е службеник Фаница Гогол. Не се води 
регистер на одобрени елаборати и не се водат соодветни катастри. 
 
             Општината има развиено договор за меѓуопштинска соработка со општина 
Чешиново и Облешево. 
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            Општината Кривогаштани има донесено план за управување со отпад и 
програма за управување со отпад при тоа не е наведено дали се истите во важност. 
Општината има предвидено локации каде би се изградиле претоварни станици кои 
се уврдени во документот за регионално управување со отпад во Пелагонискиот 
регион. Не е подготвен консолидиран извештај со податоци доставени од правни и 
физички лица кои вршат дејности во делот управување со отпад затоа што не се 
доставени податоци од правните лица кои ја вршат конкретната дејност. Има 
пропишано одлука за комунален ред. На територијата на општината функционира 
ЈП “Пелагонија”кој врши собирање и транспорт на отпад. Нема депонија за одлагање 
на инертен отпад. Нема информативен систем на локално ниво со кој се обезбедува 
собирање и презентирање на податоци за општата состојба во врска со отпадот. 
Други активности во врска со управувањето со отпадот не се преземени. 
 
              Во однос на надлежноста од областа на заштита од бучавата Општината 
Кривогаштани нема преземено соодветни активности. 
  
Општина Кривогаштани има донесено Програма за одведување, собирање и 
пречистување на урбаните отпадни води согласно член 114 од Законот за води. 
Општината Кривогаштани исто така презема потребни мерки за заштита и одбрана 
од поплави и за заштита од друго штетно дејство на водите во урбаните подрачја. 
Други активности во врска со управувањето со водите не се преземени. 
 
 
Врз основа на сето горенаведено комисијата за вршењето на надзорот ги дава 
следните препораки: 

 
-Комисијата дава препорака во општината итно да изврши измена на 

систематизацијата на работни места на општината. Да се оформи посебно 
одделение за животна средина и да опфаќа работни места чиј опис и попис на 
работни места би ги опфаќале сите надлежности од областа на животната средина 
кои ги има општината, а кои произлегуваат пред се од Законот за животна средина, 
Законот за управување со отпадот, Законот за заштита од бучавата во животната 
средина и останатите закони од областа на животната средина. 

- Да се обезбедат повеќе вработени кои ќе работат во областа заштита на 
животната средина најмалку уште еден овластен инспектор за животна средина  

- Општината веднаш да започне со спроведување на надлежностите од 
областа на бучавата, водите и отпадот  
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-Комисијата дава препорака во општината да се овозможи учество на 
стручни обуки на вработените во општината кои работат во делот на заштитата на 
животната средина особено во делот на управување со отпадот, со цел зајакнување 
на капацитетите  во оваа општина.   

 
 
Скопје, 29.09.2019  година 
  
 

                                  Претседател на Комисија 
                                    за вршење надзор на законитоста на работата 
                                    на органите на општината, на градот Скопје и 

                                            на општините во градот Скопје 
                                         Тања Пауновска 
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