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758. 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 10, став 1, точка 2 
од Законот за Градот Скопје (Службен весник на Република Македонија“ бр. 
55/04 и 158/13), Советот на Град Скопје, на триесет и шестата седница 
одржана на 22 декември 2014 година, донесе 

 
 

ПРОГРАМА 

на активности од областа на заштитата на животната средина и природата 

на подрачјето на Град Скопје за 2015 година 

 
 
 
I. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Главна цел на Програмата на активности од областа на заштитата на животната 
средина и природата на подрачјето на Град Скопје е постигнување на повисок 
степен на разрешување на состојбите во сферата на животната средина и 
заштита и зачувување на квалитетот на сите медиуми на животната средина, во 
рамките на законските надлежности, а со тоа и заштита на здравјето и 
подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. 

 

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

Мерките и активностите за заштита и унапредување на животната средина се од 
јавен интерес, заради што Градот Скопје е должен да планира соодветни 
активности и од својот буџет да обезбеди финансиски средства за таа цел. 
Програма ги утврдува мерките за заштита на животната средина и природата на 
подрачјето на Град Скопје за 2015 година, преку конкретни активности во 
рамките на сите медиуми (воздухот, водата и почвата) и области на животната 
средина (отпадот, бучавата, нејонизирачкото зрачење, природата, 
биодиверзитетот, климата и сите елементи кои претставуваат неделива целина 
од животната средина). 
Со Програмата се дефинираат конкретните проекти, потребата од нивно 
реализирање, целите кои со тоа ќе се постигнат и потребните финансиски 
средства. 
 

III. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ  

Со Програмата се предвидени активности чија реализација треба да го унапреди 
квалитетот на  воздухот, водите и почвата,  да ги заштити, уреди и унапреди 
заштитените подрачја и да ја подигне јавната свест. 

 

1. Заштита на амбиентниот воздух 

1.1. План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на 
подрачјето на агломерација Скопски регион  
Цел: 



Подобрување на квалитетот на воздухот во регионот на Град Скопје, со тоа и 
на здравјето на луѓето, согласно регулативата за квалитет на амбиентниот 
воздух. 
Образложение: 

Управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух се врши преку: 

• Оценување на квалитетот на амбиентниот воздух 

• Донесување и спроведување на плански документи. 
Планските документи опфаќаат изготвување на: 

• Национален план за заштита на амбиентниот воздух,  

• План за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух, 

• Акционен план за алармантни состојби. 
Донесувањето на Планот за подобрување на квалитетот на воздухот за 
агломерацијата Град Скопје е во надлежност на Град Скопје. Секторот за 
заштита на животната средина и природата ги започна подготвителните 
активности за обезбедување релевантни податоци за изготвување на Планот 
(изготвена Оперативна програма за намалување на РМ10, што ќе биде 
составен дел од Планот, утврдување на бројот на индивидуални ложишта во 
домаќинствата и видот и количините на огревен материјал и сл.) . Се очекува 
овој документ да биде изработен со помош на странски експерти во рамки на 
Твининг проектот што го развива МЖСПП. 
Активности: 

• Изготвување на Планот, 
• На предлог на градоначалникот на Град Скопје, Планот го донесува 

Советот на Град Скопје. 
Потребни средства: 

За изготвување на Планот, со Буџетот на Град Скопје за 2015 година, се 
предвидени средства во износ од 500.000,00 денари.  
 

Изготвувач: 

Понатамошната изработка на документот ќе се одвива со консултантска куќа 
одбрана по пат на јавна набавка.  
  
1.2. Изработка на елаборат за ниво на бучава и состојба на 
квалитетот на воздухот во Град Скопје и нивото на нејонизирачко 
зрачење во грејна сезона – втора фаза 
Цел: 

- Обезбедување податоци за квалитет на воздухот, 
- Обезбедување податоци за нивото на бучава предизвикана од подвижни 

извори на бучава, 
- Обезбедување првични податоци за нивото на нејонизирачко зрачење, 
- Предвидување заштитни мерки. 

Образложение: 

По реализација на Елаборатот за ниво на бучава и нејонизирачко зрашење и 
состојбата со амбиентниот воздух во Град Скопје и добиените првични 
податоци, во 2013 година ќе се реализира втора фаза од истиот елаборат, за 
утврдување на состојбите на воздухот во грејна сезона и проширување на 
податоците за бучава и нејонизирачко зрачење.  
Активности: 

Активностите ќе се одредат со проектната задача. 
Потребни финансиски средства: 



За изработка на Елаборатот со Буџетот на Град Скопје за 2015 година 
предвидени се средства во износ од 500.000 денари.  
Извршител: 

Одбран по пат на јавна набавка.   
 
1.3. Изготвување Информација за квалитетот на амбиентниот воздух 
на подрачјето на Градот Скопје за 2014 година 
Цел: 

Информирање на Советот на Град Скопје, засегнатата јавност и јавноста 
пошироко со состојбата на квалитетот на амбиентниот воздух на подрачјето на 
Градот. 
Образложение: 

Информацијата ќе биде изготвена врз основа на податоците добиени од 
државната мрежа за мониторинг на воздухот, односно од МЖСПП и од 
Центарот за јавно здравје. 
Активности: 

• Прибирање и обработка на податоци, 

• Изготвување на Информацијата и презентирање на Советот на Град 
Скопје. 

Потребни финансиски средства: 

За оваа активност не се потребни финансиски средства. 
Извршител: 

Секторот за заштита на животната средина и природата. 
 

 

2. Заштита од бучава 

2.1. Изработка на Стратешка карта за бучава и Акционен план за 
намалување на бучавата во животната средина за град Скопје (фазна 
реализација) 
Цел: 

Донесување на потребните елементи за управување со бучава во животната 
средина на подрачјето на град Скопје, согласно Законот за возедух.. 
Образложение: 

Стратешката карта за бучава, покрај тоа што е законска обврска, претставува 
појдовен документ во планирањето на активностите за намалување и заштита 
од бучавата. 
Активности: 

Управувањето со бучавата се врши преку: 

• Методи на оценување со индикатори за бучава; 

• Методи на оценување за штетни ефекти; 

• Донесување и спроведување на плански документи, како и 

• Превземање на мерки за заштита од бучава во животната средина. 
Планските документи опфаќаат: 

• Стратешка карта за бучава 

• Акционен план за бучава 
Потребни финансиски средства: 

За активностите планирани за 2015 година, потребни се 5.000.000,00 денари. 
Средствата се предвидени во Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 



Секторот за заштита на животната средина и природата и консултантска куќа 
одбрана по пат на јавна набавка. 
 

3. Заштита на водите 

3.1. Вршење на континуиран оперативен мониторинг на водите што ги 
хранат изворите за водоснабдување на градот Скопје 
Цел:  

• Утврдување на квалитетот и квантитетот на подземните води   
Образложение:  

Врз основа на реализираниот едногодишен истражувачки мониторинг на 
површинските и подземните води во Полошката и Скопската котлина, што ги 
храната изворот Рашче и бунарското подрачје Нерези – Лепенец, се продолжи 
со оперативен мониторинг на подземните води. 
Активности: 
Активностите предвидуваат мониторинг на пиезометриската мрежа и изработка 
на финален елаборат. 
Потребни финансиски средства: 

За реализирање на оваа активност не се предвидени финансиски средства. 
Извршител: 

ЈП Водовод и канализација. 
 
3.2. Изготвување Информација за квалитетот на водите на 
подрачјето на Град Скопје за 2014 година 
Цел: 
Информирање на Советот на Град Скопје, засегнатата јавност и јавноста 
пошироко со состојбата на квалитетот на водите на подрачјето на Градот. 
Образложение: 

Информацијата ќе биде изготвена врз основа на податоците добиени од 
државната мрежа за мониторинг на водите, од Институт за јавно здравје на 
Република Македонија  и ЈП Водовод и канализација. 
Активности: 

• Прибирање податоци, 

• Разработка на податоците, 

• Изготвување на Информацијата, 

• Ставање на Информацијата на програма на Советот на Град Скопје. 
Потребни финансиски средства: 

За оваа активност не се потребни финансиски средства. 
Извршител: 

Секторот за заштита на животната средина и природата. 
 
 

4. Заштита на почвите 

4.1. Утврдување на дистрибуција и концентрација на тешки метали во 
разни делови на растителите форми наменети за исхрана и 
производство на прехранбени продукти во Скопскиот регион  
Цел: 

Добивање податоци за квалитетот на прехранбените продукти на зелениот 
пазар. 
Образложение: 



По завршување на сите четири фази на еко – геохемискиот мониторинг за 
тешки метали на почвите во Скопскиот регион и добивањето релевантни 
податоци, се наметнува потребата за истаржување на различни растенија 
наменети за исхрана на луѓето, во однос на апсорбција на тешки метали во 
нивни одделни вегетативнио органи (корен, стебло, лист, плод). 
Активности: 

• Утврдување на локациите за земање мостри, 

• Утврдување на видовите растенија што ќе се испитуваат, 
• Земање мостри и анализи, 

• Изготвување завршен извештај. 
Потребни финансиски средства: 

За оваа активност со Буџетот на Град Скопје за 2015 година се предвидени 
500.000 денари.  
Извршител: 

Извршителот ќе биде одбран по пат на јавна набавка. 
 
4.2.Изготвување Информација за извршеното истражување на 
дистрибуција и концентрација на тешки метали во разни делови на 
растителите форми наменети за исхрана и производство на 
прехранбени продукти во Скопскиот регион  
Цел: 
Информирање на Советот на Град Скопје, засегнатата јавност и јавноста 
пошироко со состојбата на квалитетот на храната на зелените пазари, на 
подрачјето на Скопскиот регион. 
Образложение: 

Информацијата ќе биде изготвена врз основа на Извештајот од извршените 
истражувања под точка 4.1.  
Активности: 

• Разработка на Извештајот, 
• Изготвување на Информацијата, 

• Презентирање на предлог-мерки, 

• Ставање на Информацијата на програма на Советот на Град Скопје. 

• Доставување на Информацијата и извештајот до Министерство за 
земјоделие, шумарство и водостопанство. 

Потребни финансиски средства: 

За оваа активност не се потребни финансиски средства. 
Извршител: 

Секторот за заштита на животната средина и природата. 
 
5. Отпад 

5.1. Изработка на документација за санација и уредување на 
поранешната депонија Вардариште (основни и изведбени проекти со 
ревизија)   
Цел: 

Обезбедени услови за преземање конкретни активности за санација и 
уредување на просторот на депонијата.  
Образложение: 

После изготвувањето на Физибилити студијата за санација и уредување на 
просторот на поранешната депонија Вардариште, потребно е изготвување на 
техничка документација за сите фази на проектот. 



Активности: 

Изработка на основен и изведбен проект за санација, ремедијација и 
рекултивација на просторот со сите фази. 
Потребни финансиски средства: 

За реализација на активноста со Буџетот за 2015 година, предвидени се 
2.000.000,00 денари.   
Извршител: 

Извршителот избран по пат на јавна набавка. 
 
6. Климатски промени 

6.1. Изработка на Годишна програма за мезометеоролошки мерења во 
Скопската котлина за 2015 година и нејзина реализација 
Цел: Добивање податоци за метеоролошките состојби, релевантни за 
квалитетот на амбиентниот воздух. 
 

Образложение: 

• Реализација на микроклиматски мониторинг согласно обврската од 
Стратегијата за адаптација на климатските промени во Република 
Македонија  

• Добивање податоци за влијанието на градот врз климатските услови и 
климата врз квалитетот на воздухот во градот  

Активности: 

• Изготвување Програма за мезометеоролошки мерења, 

• Спроведување на мерењата, 

• Изготвување завршен елаборат. 
Потребни финансиски средства: 

За изготвување на Програмата, со Буџетот на Град Скопје за 2015 година, се 
предвидени средства во износ од 600.000,00 денари. 
Извршител: 

Извршител на активноста е Управата за хидрометеоролошки работи. 
Напомена: Градот Скопје во текот на 2013 година обезбеди средства од 
Центарот за развој на Скопскиот плански регион со кои, во соработка со УХМР, 
постави прва автоматска метеоролошка станица на подрачјето на градот, што 
претставува реализација на обврската произлезена од Стратегијата за 
адаптација на климатските промени во Република Македонија од здравствен 
аспект, усвоена од Владата на Република Македонија во март 2011 година, 
согласно која Градот Скопје воспоставува микроклиматски мониторинг во 
соработка со Управата за хидрометеоролошки работи и формира градиентни 
мерења и истражувања на температурните инверзии во Скопската котлина, во 
насока на преземање мерки за заштита на здравјето на луѓето и за рано 
тревожење при настапување на тополтни бранови. Градот Скопје очекува 
продолжување на соработката со Скопскиот плански регион и УХМР и во текот 
на 2015 година, во кој случај ќе го намали обемот на мануелни мерења 
предвидени во оваа точка и дел од средствата ќе намени за изградба на втора 
автоматска метеоролошка станица. 

6.2. Изработка на инвентар на стакленички гасови за Скопски плански 
регион 
Цел: Добивање податоци за количините на стакленички гасови причинители за 
климатските промени, по сектори кои ги создаваат. 



Образложение: 

Проектот претставува активност во рамки на намалување на климатските 
промени. Ќе се направи инвентаризација на стакленичките гасови од секторите 
енергија, индустрија, земјоделство, отпад и др. 
Активности: 

• Идентификација на изворите на податоци 

• Внесување на количинските податоци и емисиските фактори 

• Пресметка на емисиите 

• Проверка и валидирање на влезните податоци 

• Повторни пресметки и валидација на пресметаните емисии 

• Анализа на клучните сектори 

• Преглед на инвентарот од национални експерти и јавноста 

• Меѓународно строго рецензирање 

• Репортирање на емисиите 
Потребни финансиски средства: 

За изготвување на Инвентарот средства обезбедува УНДП, а со Буџетот на 
Град Скопје за 2015 година се предвидени средства во износ од 300.000,00 
денари како учество на Градот во проектот. 
Извршител: 

Извршител на активноста е УНДП.  
6.3. Изработка на Стратегија за намалување и прилагодување на 
климатските промени за Град Скопје  
Цел:  

Заштита и унапредување на квалитетот на животот на граѓаните на Скопје 
преку спроведување на одржлив развој, помагање на граѓаните и институциите 
да се подготват за последиците од климатските промени и екстремните 
временски услови и согледување на активностите за намалување на причините 
за климатски промени. 
Образложение: 

Климатските промени се најголема глобална закана на 21-от век. Тие се 
реалност и неминивност од начинот на кој функционира развиениот 
свет.Последиците од климатските промени се непредвидливи, а секако големи, 
разорни и фатални. Најголеми последици ќе имаат урбаните средини, каде е 
најголема концентрацијата на луѓето и кои воедно се најголеми причинители на 
климатските промени. Само средините што ќе успеат да ги испланираат своите 
активности за справување со климатските проемни имаат непречена иднина. 
Оваа Стратегија треба тоа да го овозможи за Град Скопје. 
 

Активности: 

Активностите ќе треба да ги опфатат. Очекуваните манифестации на 
климатските промени, ранливоста на градот, ранливите групи население, 
ризиците, приоритетите и активностите за адаптација и активностите за 
намалување на климатските промени согласно инвентарот на стакленички 
гасови. 
Потребни финансиски средства: 

За изготвување на Стратегијата средства обезбедува УНДП, а со Буџетот на 
Град Скопје за 2015 година се предвидени средства во износ од 1.000.000,00 
денари како учество на Градот во проектот. 
Извршител: 

Извршител на активноста УНДП. 



 
6.4. Изработка на Регионален проект „Зголемувањена на урбаната 
отпорност со примена на ИКТ за вклучување на намалувањето на 
ризиците од катастрофи и климатски промени во главните текови во 
Ерменија, македонија и Молдавија“  

Цел: Главна цел на проектот е да се изгради отпорност кон природни и 
климатски катастрофи во трите држави преку зголемување на 
институционалниот капацитет, мобилизација на знаењето и трансферирање на 
соодветните најдобри во праксата иновативни технологии. 
Образложение: 

Преку имплементацијата на овој проект, соработката помеѓу трите држави ќе 
биде подобрена, резултирајќи во развој на нова димензија на меѓународната 
соработка во областите на намалувањето на ризици од катастрофи и 
климатски ризици. 
Проектот особено ќе се фокусира на зајакнувањето на соработката помеѓу 
избраните пилот градови (Ереван, Скопје и Хинчести) од трите држави и при 
тоа ќе бидат пилотирани/тестирани голем број на иновативни техники и 
методологии. 
Активности: 

Активностите ќе се одвиваат со техничка и финансиска поддршка на УНДП, за 
обезбедување на следните резултати: 
• Капацитетите на локалните власти на Ереван, Скопје и Хинчести за развој и 
имплементација на интегрирани планови и програми за намалување на 
ризиците од катастрофи и климатските ризици се зајакнати. 
• Развиен концепт за Smart City - Паметен град решение за брза урбанизација и 
решенија за климатските промени. 
• Подобрена достапност на информации и зголемена јавна свест за ризиците 
од катастрофи и климатските ризици во ураните области преку имплементација 
на регионални и национални ИКТ решенија/мобилни апликации. 
• Олеснето споделено знаење за најдобите практики и научените лекции 
помеѓу земјите учеснички. 
 

 

Потребни финансиски средства: 

Средствата ги обезбедува УНДП, а Градот Скопје обезбедува финансиско 
учество со средствата наменети за изработка на документите: Инвентар на 
стакленички гасови и Стратегија за намалување и прилагодување на 
климатските промени за Град Скопје, кои ќе бидат дел од резултатите на овој 
проект. 
Извршител: 

Извршител на активноста УНДП. 
 
7. Унапредување на зелените површини 

7.1. Изработка на Зелен катастар на град Скопје (фазна реализација) 
Цел: 

Постигнат повисок степен на заштита и унапредување на јавните зелени 
површини на град Скопје со помош на обезбедување просторни податоци за 
обемоти видот на зеленилото. 
Образложение: 



Градот Скопје ќе ги продолжи започнатите активности за изработка на 
Зелениот катастар. Овој документ ќе биде основа за унапредувањето на 
јавните зелени урбани површини со оглед на фактот што зеленилото, покрај 
функционалните, рекреативните, амбиенталните и социјалните функции, 
придонесува подеднакво кон намалувањето и адаптирањето на климатските 
промени. Со Зелениот катастар ќе се утврди површината, сопственоста и 
квалитетот на зеленилото, во функција на урбанистичкото планирање, а со 
крајна цел да се спречи натамошната пренамена на зеленилото во градежни 
цели.  
 

Активности: 

• Иготвување Закон за јавно зеленило 

• Реализирање на Зелениот катастар (хардвер, софтвер, реалиација на 
терен), 

• Подигање на јавната свест 
Потребни финансиски средства: 

Во рамки на подолгорочните активности, за 2015 година се предвидени  
1.500.000,00 денари.  во Буџетот на Град Скопје. 
Извршител: 

ЈП Паркови и зеленило, Град Скопје, избрани извршители со јавена набавка. 
 
7.2. Изградба на Ботаничка градина (фазна реализација-изработка на 
техничка документација и изградба на стакленик) 
Цел: 

Зачувување на домашните видови и запознавање со алохтоните видови 
зеленило. 
Образложение: 

Градот Скопје ќе ги продолжи започнатите активности за изградба на 
Ботаничка градина. По уредување на просторот и следи изградба на стаклен 
павилјон за тропски растенија и садење на видовите што ќе бидат застапаени 
во павилјонот и отворените површини на градината. Ботаничката градина 
треба да овозможи заштита на посебните видови садници, има едукативна 
улога затоа што ја збогатува можноста за практична едукација на младите, ќе ја 
збогати содржината на Зоолошката градина и ќе ја зголеми туристичката 
понуда и реализација. 
Активности: 

• Изработка на изведбен проект за стаклениот павилјон 

• Засадување на дел од предвидените видови. 
Потребни финансиски средства: 

Во рамки на активностие предвидени за 2015 година потребни се 3.000.000 
денари, обезбедени со Буџетот на Град Скопје. 
Извршител: 

Избран извршител на јавна набвака и ЈП Паркови и зеленило. 
7.3.Изработка на Студија за озеленување и пошумување на подрачјето 
на град Скопје  
Цел: 

Изработка на стручна основа за развој на јавните зелени површини.  
Образложение: 

Студијата треба да ги утврди потребите за озеленување и пошумување на 
подрачјето на градот согласно временските услови на Скопската котлина, 



микроклиматските услови на одредени локалитети, влијанијата на релјефот, 
урбанизацијата, сообраќајот, традицијата, издржливоста, да даде насоки за 
начинот на поврзување на јавното зеленило во континуирана целина, да упати 
на начинот за намалување на ефектот на „жешките острови“ во лените месеци, 
да воведе изработка на „зелени кровови“, односно кровни градини. 
Студијата треба да претставува документациона основа која треба да се 
интегрира во просторните и стратешките планови од повисок ред.  
Активностите за изработка на Студијата се во завршна фаза. Истата треба да 
биде реализирана во јануари 2015 година. 
Активности: 

• Избор на изготвувач на студијата,  

• Изработка на Студијата, 

• Насоки за реализација на Студијата  
Потребни финансиски средства: 

За реализирање на оваа активност се потребни 800.000,00 денари. Средствата 
се предвидени во Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 

Избран по пат на јавна набавка.  
 
7.4. Изработка на Студија за зелен коридор од изворот на река Серава 
до вливот во река Вардар 
Цел: 

Добивање стручна основа за формирање зелен коридор по течението на река 
Серава. 
Образложение: 

Градот Скопје во услови на загаден амбиентен воздух од една страна, но и 
последици од климатските промени (топлотни бранови) од друга, е приморан 
да создаде услови за подобро проветрување на градот. Еден од начините е 
создавање зелени коридори кои започнуваат во периферните делови на градот 
и го насочуваат свежиот и чист воздух кон централните делови. 
Активности: 

• Изработка на Студија за изведба на зеле коридор, која покрај стручниот 
дел треба да опфати и геодетски елаборат за утврдување на 
сопственост на земјиштето на кое се предвидува изведба на коридор 

Потребни финансиски средства: 

За изработка на Студијата потребни се 200.000 денари, обезбедени со Буџетот 
на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 

Избран извршител по пат на јавна набвака. 
 
7.5. Реализирање на масовна акција за чистење на парк – шумата Водно 
Цел: 

Уредување на заштитениот локалитет. 
Образложение: 

Градот Скопје е задолжен за заштита и унапредување на заштитениот 
локалитет парк – шума Водно, како и за негово уредување. Во услови на 
интензивна посетеност на локалитетот, се наметнува потребата од 
дополнителни активности за целосно чистење на просторот. Активностите ќе 
имаат масовен карактер за да делуваат и едукативно.  
Активности: 



• Планирање на потребните активности, динамика, потребни материјали, 
опрема, алати, механизација, учесници, потребни средства, вклучително 
и за депонирање на собраниот отпад и сл. 

 

Потребни финансиски средства: 

За реализација на активностите потребни се 1.000.000 денари, обезбедени со 
Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
 

Извршител: 

ЈП Паркови и зеленило, Сектор за заштита на животната средина и природата, 
Сектор за комунални работи, Шумарски факултет, НВО-и, планинарски 
друштва, велосипедски клубови, студенти, ученици и др. 
 
8. Заштита и унапредување на заштитени локалитети 

8.1. Годишна реализација на Посебниот план за заштита и 
унапредување на парк-шумата Водно 2007-2016,  за 2015 година (фазна 
реализација) 
Цел: Постигнат повисок степен на заштита и унапредување на просторот на 
парк-шумата Водно. 
Образложение: 

Парк-шумата Водно е лоакалитет заштитен со соодветна одлука од страна на 
Градот Скопје. Редовното одржување на просторот на парк-шумата е дел од 
годишните програми за одржување на јавните зелени површини во Градот 
Скопје. 
За подолгорочна заштита на локалитетот, донесен е Посебен план за заштита 
и унапредување на парк-шумата Водно за периодот 2007-2016 година. Планот 
предвидува заштитни и уредувачки активности што не се дел од редовното 
одржување и претставуваат соодветна финансиска обврска. Неговата 
реализација е фазна, во текот на 10 години. 
Активности: 

• Изготвен план на активности за 2015 година,  

• Потпишување на договор со извршителот на активностите, 

• Реализација на планот на активности, 

• Изготвување извештај за реализација за Советот на Град Скопје. 
Потребни финансиски средства: 

За реализација на активностите предвидени за 2015 година, потребни се 
3.000.000,00 денари.  Средствата се предвидени во Буџетот на Град Скопје. 
Извршител: 

ЈП Паркови и зеленило 
 
8.2. Уредување на парк-шумата Водно 
Цел: 

Уредена парк-шумата и подостапна за посетителите. 
Образложение: 

Освен редовните и заштитните мерки, просторот на парк-шумата бара 
одредени активности за уредување, кои не се предвидени со Посебниот план 
или со Програмата за одржување на јавните зелени површини. За таа цел 
Градот Скопје секоја година обезбедува средства и ги наменува за уредување 
на овој локалитет. 
Активности: 



Се предвидува определување на активностите кои ќе се наметнат во текот на 
годината, за правење стручни студии (по потреба) и конкретни активности, на 
пример реконструкција на пешачките патеки, нивна категоризација и 
сигналитика, поставување парковска опрема, корпи за отпадоци и сл. 
Потребни финансиски средства: 

За оваа намена потребни се средства во износ од 1.000.000,00 денари. 
Средствата се предвидени во Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 

ЈП Паркови и зеленило. 
8.3.Уредување на карактеристичниот пејсаж Гази Баба 
Цел: 

Унапредена состојба на карактеристичниот пејсаж Гази Баба и обезбеден 
поуреден простор  за посетителите. 
Образложение: 

Локалитетот Гази Баба е заштитен со одлука на Советот на Град Скопје. 
Неговото уредување и заштита е перманентна активност на Градот. Секоја 
година Градот одвојува средства и извршува одредени активности во интерес 
на локалитетот. 
Активности: 

Се предвидува определување на активностите кои ќе се наметнат во текот на 
годината, за правење стручни студии (по потреба) и конкретни активности, на 
пример поставување парковска опрема, корпи за отпадоци, чешми, видиковци 
и сл. 
 

Потребни финансиски средства: 

За оваа намена потребни се средства во износ од 1.000.000,00 денари. 
Средствата се предвидени во Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 

ЈП Паркови и зеленило. 
 
8.4.Просторно обележување на границите на заштитениот локалитет 
Гази Баба – втора фаза 
Цел: 

Просторно јасно дефинирани граници на локалитетите заради нивна заштита. 
Образложение: 

Заради својата близина до градот, локалитетите се често подложени на 
узурпација на просторот, односно се градат објекти кои навлегуваат во 
заштитените простори. За сузбивање на таквата појава, Градот Скопје изврши 
просторно обележување на границите на локалитетот.  
Активности: 

Се предвидува дополнување на обележувањето на границите со репери во 
просторот, како втора фаза на веќе реализиран проект, заради згуснување на 
реперите и замена на оштетените таблички за ознаки. 
Потребни финансиски средства: 

За извршување на активностите потребни се  300.000 денари, предвидени со 
Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 

Работите ќе ги изврши ЈП Улици и патишта. 
 
8.5.Уредување на споменикот на природата Кањон Матка 



Цел: 

Унапредена состојба на споменикот на природата Кањон Матка и обезбеден 
поуреден простор  за посетителите. 
 

Образложение: 

Локалитетот Кањон Матка е заштитен со одлука на Советот на Град Скопје. Во 
постапка е Законот за негова презаштита, по што треба да се изготви План за 
управување и да се преземат активности за уредување на локалитетот.  
Активности: 

За управување со овој многу важен заштитен локалитет, потребно е да се 
обезбеди ангажирање на стручни лица и извршители и создавање услови за 
работа ( простор за сместување на локалитетот, опрема и сл.) 
Потребни финансиски средства: 

За оваа намена потребни се средства во износ од 5.000.000,00 денари. 
Средствата се предвидени во Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 

Град Скопје и ЈП Паркови и зеленило. 
 
 
 
8.6.Изработка на Студија за валоризацја на Скопска Црна Гора 
Цел: 

Создадени услови за започнување на постапката за заштита на Скопска Црна 
Гора. 
Образложение: 

Законот за заштита на природата предвидува можност единиците на локалната 
самоуправа да изготвуваат предлози за заштита на одредени локалитети и 
истите да ги доставуваат до надлежното Министерство за животна средина и 
просторно планирање, кои треба да бидат поткрепени со студии за 
валоризација на просторот што се предлага за заштита. Изготвувањето на 
Студија за валоризација на СЦГ ќе претставува основен услов за започнување 
на процесот за заштита на овој природен локалитет. 
Активности: 

Студијата ќе даде првични, целосни и научно издржани податоци за 
биодиверзитетот на Скопска Црна Гора, застапените природни видови, и 
условите во кои опстојуваат, состојбата на локалитетот, начинот на неговата 
понатамошна заштита и управување, како и одржливо користење во насока на 
економски развој. 
Потребни финансиски средства: 

За оваа намена потребни се средства во износ од 500.000,00 денари. 
Средствата се предвидени во Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 

Избран по пат на јавна набавка.  
 
8.7.Функционирање на Спасителна станица во рамките на парк-шумата 
Водно и Кањон Матка 
 

 

Цел: 



Создадени услови за безбедно планинарење и посетување на парк-шумата 
Водно и Кањонот Матка. 
Образложение: 

Во 2008 година е воспоставена Спасителна станица во парк-шумата Водно а во 
2009 година е реализирана сигналитика на патеките според степенот на 
стрмност, тешкотија на совладување и опасност, при што на сите табли е 
поставен бројот на контакт телефонот на Спасителната станица. 
Екстремните услови за планинарење во рамки на локалитетот Матка налагаат 
преземање активности за функционирање на Спасителна станица. Исто како и 
во рамки на парк-шумата Водно, и оваа Спасителна станица  ја оформуваат 
екипи на Црвениот крст на Град Скопје, кои после извршените обуки, 
поседуваат соодветни сертификати. 
Активности: 

• Набавка на опрема од потрошен карактер 

• Ангажман на членови на тимот 
• Транспортни трошоци 

• Одржување курсеви и семинари со тренинг вежби. 
 

Потребни финансиски средства: 

За реализација на активноста се потребни 400.000,00 денари. Средствата се 
предвидени во Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 

Црвен крст на град Скопје, чии членови на тимот поседуваат соодветни 
лиценци после посетувани обуки. 
 
9.Спроведување на одредени законски процедури 

Законот за животната средина предвидува обврски и можности за изработка на 
различни стратешки документи во процесот на планирање и спроведување на 
планови и конкретни активности, оценки, еколошки дозволи и сл., кои се 
неопходни во процесот на носење на одлуки за животната средина. 
9.1. Законски процедури кои Градот Скопје ги спроведува како инвеститор 

9.1.1.Оценка на влијанија врз животната средина  
Цел: 

Реализирана обврска од чл.65, чл.76 и чл.24 од Законот за животната средина 
за утврдување на влијанијата врз животната средина. 
Образложение: 

Членот 65 предвидува изготвување Стратегиска оцена на влијанието врз 

животната средина за плански документи кои се подготвуваат во областа на 
земјоделството, шумарството, рибарството, енергетиката, индустријата, 
рударството, транспортот, регионалниот развој, телекомуникациите, 
управувањето со отпадот, управувањето со водите, туризмот, просторното и 
урбанистичкото планирање и користење на замјиштето, Националниот 
акционен план за животна средина, локалните акциони планови за животна 
средина и др.стратегиски, плански и програмски документи. 
Членот 76 предвидува изготвување Оцена на влијанија врз животната 

средина за проектите кои поради нивниот карактер, обем или локацијата на 
која се изведуваат, можат да имаат значително влијание врз животната 
средина. 



Членот 24 предвидува изработка на Елаборат за заштита на животната 

средина за дејности или активности кои не спаѓаат во проектите за кои се 
спроведува постапка за оцена на влијанието врз животната средина. 
Градот Скопје е обврзан да ги почитува овие одредби при спроведување на 
своите програмски активности. 
Активности: 

• Утврдување на потребата од изготвување на ОВЖС/Елаборат за 
животна средина  

• Изготвување на ОВЖС/Елаборат за животна средина 

• Доставување до МЖСПП за одобрување 
Потребни финансиски средства: 

За реализирање на оваа активност се потребни 100.000,00 денари. Средствата 
се предвидени во Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 

Извршителот ќе биде одбран по пат на јавна набавка. 
 

9.2. Законски процедури кои Градот Скопје ги спроведува како надлежен 

орган  

9.2.1.Издавање Б-интегрирани еколошки дозволи за работење на 
инсталациите кои влијаат врз животната средина 
Цел: 

Задоволени одредби од чл.95, 122 и 123 од Законот за животната средина. 
Образложение: 

Градот Скопје е должен да ја спроведува процедурата за издавање Б-
интегрирани еколошки дозволи за инсталации кои според Законот подлежат на 
оваа процедура, и  за усогласување со Оперативен план за веќе постоечки 
инсталации, кои со своето работење подлежат на процедурата за добивање Б-
дозволи. 
Активности: 

Процедурата за издавање Б-интегрирани еколошки дозволи е сложена и 
законски пропишана до детали и истата се почитува. 
Потребни финансиски средства: 

За оваа активност не се предвидени финансиски средства. 
Извршител: 

Сектор за заштита на животната средина. Во делот на посета на инсталациите 
и нивното контролирање се вклучува Инспекторатот на Град Скопје-
овластените инспектори за животна средина. 
 
9.2.2.Одобрување на елаборати за заштита на животната средина 

Цел: 

Реализирана обврска од чл.26 од Законот за животната средина. 
Образложение: 

Согласно Законот за животната средина, Градот Скопје е надлежен за 
разгледување и одобрување на елаборати за заштита на животната средина за 
дејности и активности кои се наброени во Уредбата за дејностите и 
активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие 
одобрување е надлежен Градоначалникот на Општината, Градоначалникот на 
Град Скопје и Градоначалникот на општините во Градот Скопје.   
Активности: 



• Разгледување на досатвениот Елаборат за заштита на животната 
средина, 

• Изготвување забелешки на Елаборатот, 
• Примање на корегиран Елаборат 
• Изготвување Решение за одобрување, кое го потпишува 

Градоначалникот на Град Скопје. 
Потребни финансиски средства: 

За реализирање на оваа активност не се потребни финансиски средства. 
Извршител: 

Извршителот е Секторот за заштита на животната средина и природата. 
 

10.Проекти од областа на животната средина 

Градот Скопје развива проекти кои се од областа на животната средина, или се 
со поширок дијапазон но се координираат преку Секторот за животна средина, 
или пак Секторот е учесник во национални проекти. 
10.1.Реализирање на кампањата за отстранување на азбест-
цементните кровопокривачи на подрачјето на градот (фазна 
реализација) 
Цел: 

Намален ризикот по здравјето на граѓаните. 
Образложение: 

Азбестот е широко применет градежен материјал заради своите добри 
својства. Но заради своите притаени и забавени дејства врз здравјето на 
луѓето е наречен тивок убиец. Замената на градежни материјали кои содржат 
азбест, од објектите во кои пред се престојуваат деца е од особено значење. 
Активности: 

• Изготвена анализа  за применетиот азбест  
• Изготвена методологија за постапување со азбестот 
• Изготвена Физибилити студија 

• Изготвени студии за Оцена на влиајнија врз животната средина при 
отстранување и при транспорт и депонирање на азбестниот отпад и 
предадени за мислење во МЖСПП 

• Изработка на проектна документација 

• Фазна реалиација на замена на азбестните кровови, заклучно со 2014 во 
9 средни училишта и 1 средношколски дом. 

За 2015 година се планира понатамошна реализација на отстранување на 
кровни азбестни покривачи на 1 објект за средно образование, со поголема 
кровна површина. 
Потребни финансиски средства: 

За реализирање на активностите потребни се 15.000.000,00 денари. 
Средствата се предвидени во Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
 

Извршител: 

Извршителот ќе биде одбран по пат на јавна набавка, а ќе треба да поседува 
сертификати за постапување со азбест. 
 
10.2.Изработка на Елаборат за проценка на еколошкиот капацитет на 
град Скопје – прва фаза   
Цел: 



Еколошкиот отисок, како мерлив индикатор на одржливиот развој, треба да го 
определи биолошкиот капацитет на просторoт на градот Скопје во однос на 
предизвиците и потребите во секојдневниот живот на граѓаните во областите 
на транспортот, домувањето, обработката на земјиштето, создавањето на 
отпадот, индустриското производство и сл. Тој треба да даде одговор на 
прашањето колку простор е потребен за граѓаните за создавање на се она што 
го консумираат  (продукти и ресурси) и произведуваат (отпад и емисии), на 
годишно ниво. Исто така, по добивањето на сите квантифицирани податоци, 
потребно е да се утврдат мерките и насоките за подобрување на состојбите. 
Образложение: 

Резултат на севкупните активности треба да претставува изготвената Студија 
за проценка на еколошкиот капацитет на Град Скопје, која треба да даде 
одговор на прашањето за согледување на еколошкиот капацитет на Град 
Скопје, неговиот развој согледан преку пресметан еколошки отисок, усвоените 
и  пресметаните индикатори, областите на севкупниот живот и животен простор 
кои се земени предвид при пресметување на еколошкиот отисок, споредба на 
состојбата на Град Скопје со опкружувањето и состојбата во Република 
Македонија, како и начини за подобрување на состојбите, од што треба да 
произлезат идните фази на  активностите во рамки на одредување на 
еколошкиот отисок на Град Скопје. 
Активности: 

Активноста е обемна и ќе се реализира фазно.  
Потребни финансиски средства: 

За реализирање на активностите во 2015 година се потребни 1.000.000,00 
денари. Средствата се предвидени во Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 

Избран по пат на јавна набавка.  
 
10.3. Учество во изработка на Стратегија за здравје и животна 
средина на Република Македонија 
Цел: 

Изготвена Стратегија за здравје и животна средина во РМ. 
Образложение: 

Владата на Република Македонија формираше Комитет за здравје и животна 
средина, кој е задолжен да расправа и презема мерки за широк вид проблеми 
од областа на животната средина и нивното влијание врз здравјето на луѓето. 
Во согласност со разгледуваните состојби и зададените активности во 
заклучоците на Комитетот и Владата на РМ, донесена е одлука за изработка на 
Стратегија за здравје и животна средина. 
Активностите се одвиваат со техничка поддршка на Светската здравствена 
организација а во работната група учествуваат претставници на неколку 
министерства и институции, меѓу кои и Градот Скопје, односно Секторот за 
заштита на животната средина и природата. Уште на првата работна средба е 
утврдено дека фокусна точка на проектот е Градот Скопје заради тоа што како 
главен град на РМ има различни состојби во сите медиуми и области на 
животната средина, но и заради активностите што успешно ги спроведува од 
областа на заштитата на животната средина. 
Активности: 

Во рамки на досегашните активности, формирни се 4 работни групи кои 
обработуваат различни медиуми и области на животната средина, поедини 



загадувачи и здравствениот одговор на состојбите. Претстои усогласување на 
материјалите изработени од работните групи и финализирање на нацрт 
Стратегијата. Се очекува работите да завршат во првото тромесечие на 2015 
година. 
Градот Скопје е активен учесник во сите активности за изработка ан 
Стратегијата. 
Потребни финансиски средства: 

Не се потребни финансиски средства..  
Извршител: 

Интерсекторска Работна група. 
 

 
10.4.  Проект „Скопје – здрав град“ (фазна реализација) 
Цел: 

Зачленување во светското семејство на Здрави градови. 
Образложение: 

Унапредувајќо го здравјето и подобрувајќи го квалитетот на живеење преку 
поврзување на социјалните, здравствените и еколошките компоненти на 
животот, локалната самоуправа може да игра главна улога во промовирањето 
и одржувањето на здравјето на своите граѓани, а има и потенцијал за 
покренување активности за одржлив развој. 
Активности: 

Активноста ќе се реализира во фази, согласно методологијата на Светската 
здравствена организација. 
Потребни финансиски средства: 

Со Буџетот на Град Скопје за 2015 година се предвидени средства во износ од 
250.000,оо денари. 
Извршител: 

Сектор за заштита на животната средина и природата во соработка со 
Секторот за јавни дејности. 
 

10.5. Изрботка на Интегриран катастар на загадувачи на животната 
средина  
Цел: 

Собирање и презентирање на податоци за емисиите во сите медиум и и 
области на животната средина. 
 

Образложение: 

Катастарот на загадувачи е основа за преземање на потребните активности за 
заштита на животната средина. 
Активности: 

Подготвителните активности се започнати од  страна на Секторот за заштита 
на животната средина и прородата., преку обединување на сите податоци 
произлезени од досега реализираните проекти и нивно мапирање на ГИС 
подлоги со помош на Секторот за ИТ на Град Скопје. 
Потребни финансиски средства: 

Средствата за реализирање на овие активности, во износ од 1.500.000,00 
денари се обебедени со Буџетот на гард Скопје за 2015 година.  
Извршител: 



Сектори на Град Скопје кои поседуваат релевантни податоци и одбрана 
консултантска куќа по пат на јавна набавка. 
 
10.6. Фазна реализација на ЛЕАП 2 за Град Скопје 
Цел: 

Реализација на активностите предвидени со утврдените рокови за 2014 и 
започнување на подолгорочните активности. 
 

Образложение: 

Овој плански документ е од голема важност за Градот Скопје, општините во 
градот Скопје и поширокиот регион. Со него се предвидени сите проекти и 
активности поврзани со заштитата на животната средина.  
Активности: 

Реализацијата на овој долгорочен акционо-плански документ ќе се одвива во 
текот на 6 години. Во текот на 2015 година ќе се реализираат повеќе 
активности предвидени со документот, како дел од редовните активности на 
Град Скопје. 
Потребни финансиски средства: 

Средствата за реализирање на овие активности се обебедени со Буџетот на 
Град Скопје за 2015 година.  
Извршител: 

Сектори на Град Скопје. 
 

11.Подигање на јавната свест за значењето на животната средина 

11.1.Еколошки конкурс на Градот Скопје за 2015 година 
Цел: 

Преку наградување на физички и правни лица за придонесот во развој на 
грижата за животната средина, обезбедено повисоко ниво на јавната свест. 
Образложение: 

Градот Скопје традиционално организира Еколошки конкурс за најголем 
допринос во развојот на екологијата, во повеќе категории: најубаво уреден 
двор, најеколошка компанија, најголем придонес за екологијата и најубава 
творба на тема екологија. 
Активности: 

• Формирање на соодветна комисија  

• Објавување на конкурсот 
• Прибирање на пријави 

• Разгледување на пристигнатите пријави, творби и посети на терен 

• Доделување на награди 
Потребни финансиски средства: 

За оваа активност се предвидени 250.000,00 денари за награди. Средствата се 
обезбедени со Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
 Извршител: 
Секторот за заштита на животната средина и природата во соработка со други 
релевантни сектори. 
 
11.2.Подигање на јавната свест преку соработка со невладиниот 
сектор за реализација на проекти, организирање манифестации, 
одбележување на денови од еколошкиот календар, печатење 
пропаганден материјал и сл.    



Цел: 

Постигнато повисоко ниво на јавната свест за значењето на животната 
средина. 
Образложение: 

Подигањето на јавната свест е неопходна активност, која произлегува и од 
одредбите на Законот за животна средина. Според досегашните искуства 
соработката со НВО дава најдобри резултати во овој домен заради нивното 
добро организирање на своето членство и граѓанскиот сектор воопшто. За 2015 
година е планирано одбележување на Европската недела на мобилност. 
Активности: 

Активноста предвидува објавување конкурс за соработка со НВО за 
организирање на соодветни активности во текот на седум дена со завршна 
манифестација Во град без автомобил. Избраниот извршител ќе треба да 
осмисли голем број и широка разнолика палета на активности за промовирање 
на алтернативни видови на движење, натпревари, дефилеа, работилници и сл. 
За истата цел ќе треба да подготви, односно креира и печати пропаганден 
материјал (флаери, летоци, плакати, брошури, маички). 
Потребни финансиски средства: 

За реализирање на оваа активност се предвидени 300.000,00 денари со 
Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 

Извршителот ќе биде одбран по пат на конкурс. 
 
11.3. Изработка на практичен водич за работа на градилиштата 
Цел: 

Намалување на загадувањето на амбиентниот воздух со ПМ10, произлезено од 
работата на градилиштата. 
Образложение:  

Водичот е наменет за одговорните лица при изведување на сите видови 
градежни работи, кој треба да упати на потребата од организирано и одговорно 
однесување на изведувачите на работите во рамките на самите градилишта и 
при транспортот во рамки на своите активности. 
Активности: 

• Утврдување на текстот на водичот, 
• Дизајнирање на брошура (водич) и флаер, 

• Печатење на брошура и флаер и нивна примена 
Потребни финансиски средства: 

За оваа активност се предвидени 100.000,00 денари за награди. Средствата се 
обезбедени со Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 
Избран по пат на јавна набавка. 
 
11.4. Изработка на брошура за квалитетно согорување при 
затоплување на домовите 
Цел: 

Намалување на загадувањето на амбиентниот воздух со ПМ10, произлезено од 
согорување при процеси на затоплување 
Образложение: 



Неопходна е едукација на граѓаните за користење на квалитетни енергенси и за 
нивно квалиетно согорување при затоплување на домовите, што допринесува 
за заштита на воздухот но и за заштеда на финансиски средства  

Активности: 

• Утврдување на текстот на брошурата 

• Дизајнирање на брошура и флаер, 

• Печатење на брошура и флаер и нивна примена. 
Потребни финансиски средства: 

За оваа активност се предвидени 100.000,00 денари за награди. Средствата се 
обезбедени со Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 
Извршител: 
Избран по пат на јавна набавка. 
 
 

IV. ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИ ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

Вкупните потребни средства за реализирање на активностите за заштита на 
животната средина на подрачјето на Град Скопје за 2015 година, по области, се 
следните: 
 
 

 Област / дејност Потребни средства 

1. Заштита на амбиентен воздух 1.000.000,00 

2. Заштита од бучава 5.000.000,00 

3. Заштита на водите - 

4. Заштита на почвите 500.000,00 

5. Отпад 2.000.000,00 

6. Климатски промени 1.900.000,00 

7. Зеленило 6.500.000,00 

8. Заштитени локалитети 11.200.000,00 

9. Спроведување одредени законски 

процедури 

100.000,00 

10. Проекти од областа на животната средина 17.650.000,00 

11. Подигање на јавната свест 750.000,00 

 Вкупно 46.600.000,00 

  
 

V. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Градоначалникот на Град Скопје се грижи и го обезбедува спроведувањето на 
оваа програм. 
 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оваа програма стапува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник 
на Град Скопје“. 
 
Број 07 –8941/1      СОВЕТ  НА   ГРАД   СКОПЈЕ 
  
22 декември 2014 година                              ПРЕТСЕДАТЕЛ,  
  
С к о п ј е                   м-р Ирена Мишева,с.р. 


