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Предговор 

Почитувани граѓани на Општина Кисела Вода, 

 

Со цел да го подобриме квалитетот на 

животната средина во нашата општина, изработивме 

плански документ Локален Еколошки Акционен План 

(ЛЕАП) на Општина Кисела Вода, во кој создадовме 

повеќе-годишна стратегија за заштита и 

унапредување на животната средина преку конкретни 

мерки и акции.  

Oсобено ми е чест и задоволство што со 

заеднички напори и соработка меѓу локалната 

самоуправа на општина Кисела Вода и претставници 

од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, 

пристапивме кон планирање на подобра животна 

средина и одржлив развој за идните генерации. 

 

Овој ЛЕАП 2016-2021 се надополнува на и го надградува претходниот ЛЕАП 2008-

2013. Во новиот акциски план јасно се ажурирани, дефинирани и приоретизирани 

проблемите од областа на животната средина во Општина Кисела Вода. Добар план е оној 

кој што е лесно применлив и реално остварлив. Затоа, во овој план се поставени 

специфични, мерливи, остварливи, реални и навремени цели со соодветни мерки и акции 

кои се потребни да се спроведат за да се подобри квалитетот на животната средина во 

Општина Кисела Вода во наредните пет години. 

Со изработката на овој стратешки плански документ за животната средина, Општина 

Кисела Вода го потврди својот одговорен однос во изнаоѓањето на механизми за одржливо 

интегрирање на заштитата на животната средина во локалниот економски и социјален 

развој на општината. Се надевам дека создадовме солиден акциски план кој ќе не води во 

успешно надминување на сите проблеми и предизвици на патот кон заштита и 

унапредување на животната средина и одржлив развој во општината.  

Би сакала да ја изразам својата благодарност кон координативното тело за изработка 

на ЛЕАП 2016-2021, членовите на Локалниот комитет, членовите на работните групи, 

месните заедници во Општина Кисела Вода и консултантскиот тим за нивното активно 

учество во изработката на документот, како и на граѓаните кои учествуваа со сугестии и 

забелешки при што допринесоа за реално отсликување и конкретизирање на еколошките 

проблеми и насочување на инвестициите за спроведување на дефинираните акции за 

подобрување на животната средина и постигнување на одржлив развој во Општина Кисела 

Вода.  

 

 Со почит,  
 Градоначалник на Општина Кисела Вода Билјана Беличанец – Алексиќ  
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Кратенки  

 

ГУП – Генерален урбанистички план 

ДУП – Детален урбанистички план 

ДПСИР - Движечки сили, Притисоци, Состојба, Импликации, Реакции 

ЕУ – Европска Унија 

ЕЛС – Единици на локална самоуправа 

EIA/ОВЖС – Оценка на влијание врз животната средина 

IPPC/ИСКЗ – Интегрирано спречување и контрола на загадувањето 

ЈП – Јавно претпријатие  

ЈПМШ – Јавно претпријатие Македонски шуми 

КО – Катастарска општина 

ЛЕАП  - Локален акционен план за животна средина 

МЖСПП – Министерство за животна средина и просторно планирање 

МЗШВ – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

НВО – Невладина организација 

НПУО – Национален План за управување со отпад во Република Македонија 

ППРМ – Просторен План на Република Македонија 

РМ – Република Македонија 

РЗЗЗ – Републички завод за здравствена заштита 

SWOT/ ССМЗ - Сили, слабости, можности, закани 

СП – Споменик на природата 

СПР – Строг природен резерват 

ЗЕЛС – Заедница на единици на локална самоуправа 

МСП – Мали и средни претпријатија 
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1. Резиме 

Локалниот акционен план за животна средина (ЛЕАП) претставува плански 

документ за заштита и унапредување на животната средина на ниво на општината. Во 

истиот се идентификувани и приоретизирани еколошките проблеми во општината, и се 

дефинирани соодветни мерки и акции кои што треба да се спроведат со цел нивно 

решавање. Крајната цел на овој плански документ претставува интегрираната заштита на 

животната средина како и постигнување на одржлив развој на општината.  

 

Општи податоци за Општина Кисела Вода 

- Општина Кисела Вода е една од десетте општини во Градот Скопје, зафаќа површина 

од 46,86 km2 и се простира во југоисточниот дел на Скопската котлина;   

- Според податоците од последниот попис на територијата на Општина Кисела Вода 

има вкупно  58.216 жители од кои 91,2 % се Македонци; 

- Општина Кисела Вода е една од најголемите индустриски зони во Градот Скопје.  

Бруто домашниот производ по жител изнесува 11.964 (според пописот од 2002 

година).     

 

Идентификација на состојбата по тематските области на животната 

средина 

Дефинирањето на проблемите претставува извлекување на заклучоци од оцената на 

состојбата на животната средина. Проблемите беа дефинирани во 5 одделни тематски 

области на животната средина: 1) воздух, 2) вода, 3) отпад, 4) почва и искористување на 

земјиште и 5) природа.  

 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ВОЗДУХ 

Општина Кисела Вода е една од најголемите индустриски зони во градот Скопје, а е 

индустриски најразвиената општина во централното градско подрачје. Бројот на економски 

субјекти според стопанските гранки кои делуваат на територија на Општина Кисела Вода 

се: 1910 вклучени во производство; 908 во градежништво; 490 во хотели и ресторани; 1492 

економски субјекти вклучени во транспорт; 24 во финансии; 1092 во недвижности; 26 

вклучени во јавната администрација и 868 во комуникации.  

Во урбаниот дел од општината најголем емитер во воздухот е топланата „11 

Октомври“. Во руралниот дел на општината има стопански и индустриски зони со голема 

застапеност на лесна индустрија, стоваришта и логистика и присуство на големите 

производствени капацитети „Стаклара“ Скопје, „Хемтекс“, „ОХИС“ Скопје и Цементарница 

„УСЈЕ“ Скопје.  
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Приоритетни проблеми  

- Загаденост на воздухот како резултат на присуство на индустриски објекти со 

интензивна емисија на загадувачки материи во урбаниот дел во општината;  

- Непостоење на мониторинг станица за следење на квалитетот на амбиентниот воздух 

на територијата на општината;  

- Непостоење на планови и програми за намалување на загадувањето и 

подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воздух;  

- Неконтролирана употреба на горива после чие согорување со гасовите се емитираат 

штетни супстанции.  

 

Мерки за надминување на приоритетните проблеми  

- Утврдување на реалната емисија на штетни супстанции и точно количество на 

загадувачки супстанции од индустриските и енергетските објекти во општината;  

- Редовна контрола на постојните инсталации за спроведување на препишаните мерки 

од ИСКЗ дозволите;  

- Минимизирање на негативните влијанија од индустриските објекти врз околното 

население и биодиверзитет;  

- Воспоставување на локална мрежа за мониторинг на квалитетот на амбиентниот 

воздух на територијата на општината;  

- Изработка на План за квалитетот на воздухот;  

- Изработка на краткорочен акционен план за намалување на релевантни загадувачки 

супстанции;  

- Намалување на емисиите на стакленички гасови на локално ниво;  

- Едукација на локално население за штетности од загревање на домови со 

несоодветни суровини;  

- Стимулација на население за користење на обновливи извори на енергија во 

согласност со Програмата за енергетска ефикасност на о. Кисела Вода.  

 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ВОДА 

На територијата на Општина Кисела Вода не постои организирано третирање на 

комуналните отпадни води со исклучок на пречистителната станица која е лоцирана во 

кругот на инсталацијата ОХИС ги третира отпадните води од населба Пинтија и 

препумпната станица во месноста Потстаница во Драчево (пуштена во употреба во 2013 

година) која врши прифаќање на целокупната примарна, секундарна и терцијарна 

канализациска мрежа од Драчево.   

Комуналните отпадни води од другите делови на општината се одведуваат со 

колекторскиот систем во моментов на два испуста, едниот испуст е директно во Вардар, а 

другиот испуст e Усјански канал.  
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Приоритетни проблеми  

- Недоизграденост на системот за одведување на комунални отпадни води во Драчево, 

Усје, Пинтија, Расадник;  

- Мешање на атмосферски и фекални канализациони води;  

- Недоволна изграденост на системот за одведување на атмосферски води (н.м. 

Припор);  

- Немање пречистителна станица на територија на општината.  

 

Мерки за надминување на приоритетните проблеми  

- Изградба и реконструкција на системот за одведување на комунални отпадни води во 

Драчево, Усје, Пинтија, Расадник;  

- Изработка на проектна задача за разделување на фекална од атмосферска 

канализациска мрежа;  

- Изградба на посебна инфраструктура за атмосферска и фекална канализација;  

- Изградба на систем за одведување на атмосферски води (н.м.Припор);  

- Изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води на територијата на 

Општина Кисела Вода.  

 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ОТПАД 

На територијата на Општина Кисела Вода се лоцирани голем број на индустриски и 

стопански капацитети, па според тоа може да се каже дека се создаваат скоро сите видови 

на отпад: комунален отпад, индустриски опасен и неопасен отпад, инертен отпад, отпад од 

производи и пакување, како и посебни видови на отпад.  

 

Приоритетни проблеми  

- Појава на диви депонии;  

- Непостоење на План и Програма за управување со отпад на територија на општина 

Кисела Вода;  

- Несоодветно депонирање на индустриски опасен отпад во близина на местата на 

создавање и негово напуштање (пр. Охис);  

- Непостоење на систем за сепарирање на комуналниот отпад.  

 

Мерки за надминување на приоритетните проблеми  

- Чистење на постоечките депонии;  

- Ремедијација и пренамена на просторот;  

- Воспоставување на мониторинг и следење на состојбата;  

- Изработка на План и Програма за управување со отпад за Општина Кисела Вода и 

нивна реализација;  

- Анализа на состојбата со индустриски отпад на територија на општината;  
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- Ремедијација на локални диви депонии за индустриски отпад;  

- Актуелизирање на проблемот со “Охис“;  

- Едукација на правните индустриски субјекти;  

- Воспоставување на мониторинг и следење на состојбата;  

- Анализа на количините и видовите на создаден комунален отпад со цел оправданост 

од воведување систем за селектирање;  

- Обезбедување потребна инфраструктура;  

- Редовно собирање на селектираниот отпад;  

- Реализирање на проекти за реупотреба на отпадот.  

 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ПОЧВА И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ  

Локална (или контаминација на самиот извор) врз почвата на територијата на 

Општина Кисела Вода генерално се јавува и е поврзана со активноста на индустриските 

објекти (пред се индустријата за производство на цемент, активности за експлоатација на 

минерални суровини), употребата на пестициди и фунгициди, појава на диви депонии.  

 

Приоритетни проблеми  

- Узурпација на зелени површини;  

- Несоодветно третирање на места контаминирани со опасен отпад (околина на 

Центар за рехабилитација на зависници, локалитет Теферич);  

- Загадување на почва со фекални отпадни води;  

- Незаконска изградба на објекти и узурпација на државен имот;  

- Ерозија и лизгање на земјиштето во Припор, Усје, Пинтија, Драчево.  

 

Мерки за надминување на приоритетните проблеми 

- Комплетирање на планската документација за територијата на о. Кисела Вода и 

вметнување на незаконски изградените објекти во планската документација;  

- Легализација на сите бесправно изградени објекти;  

- Намалена узурпација на зелени површини и ефикасен систем на одржливо 

управување со зелени површини;  

- Намалување на површината на т.н.“голи зони“-неизградени површини (во државна и 

приватна сопственост);  

- Воспоставување на одржлив систем за управување со земјиштето;  

- Дефинирање на адекватни мерки за управување со отпадот на територијата на 

Општина Кисела Вода;  

- Воспоставување на систем за управување со отпадот во Центар за рехабилитација 

на зависници, локалитет Теферич;  

- Утврдување на површината на контаминирана почва и дефинирање на мерки за 

деконтаминација на почвата контаминирана со опасен отпад околу Центар за 

рехабилитација на зависници, локалитет Теферич;  



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 2016-2021 

 

  

13 

- Реконструкција на канализационата инфраструктура и изградба на нова 

канализациона инфраструктура;  

- Детектирање и утврдување на локациите каде што се испуштаат фекални отпадни 

води;  

- Утврдување на површината зафатена со ерозија и лизгање на земјиштето;  

- Санација и рехабилитација на идентификуваните локации;  

- Преземање на мерки и активности за спречување на појава на ерозија;  

- Зголемување на процентот на зелени површини.  

 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ПРИРОДА 

Во најголем процент територијата на Општина Кисела Вода опфаќа рамничарски, а 

во својот јужен и југо-источен дел и ридско подрачје. Како резултат на карактеристичните 

релјефни одлики, најголем дел од територијата на општината е под урбанизирани и 

агрикултурни-обработливи површини, а мал дел под шуми и пасишта.  

 

Приоритетни проблеми 

- Недостаток на информации за управување со природата (особено во руралните 

области);  

- Негативно влијание на економските сектори врз биодиверзитетот;  

- Недоволна промоција на природните богатства и археолошки наоѓалишта на 

територијата на Општина Кисела Вода;  

- Недостаток на податоци за бројноста на животинскиот и растителниот свет.  

 

Мерки за надминување на приоритетните проблеми  

- Спроведување на кампањи, обуки, работилници и сл., за запознавање на жителите 

на руралните области со природните вредности, како и за можностите за одржливо 

користење на природните вредности;  

- Зајакнување на институционалните капацитети на Општина Кисела Вода и 

капацитетите на економските оператори;  

- Подигање на свеста и капацитетите на економските оператори на територијата на 

Општина Кисела Вода;  

- Подготовка на промотивни материјали, обуки, работилници и сл.;  

- Промовирање на локалитети со карактеристични природни богатства;  

- Промовирање на археолошки локалитети;  

- Подготовка на документација за состојбата на растителните, животинските и 

видовите на габи.  
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ЗАКОНОДАВСТВО 

Приоритетни проблеми 

- Немање на континуиран мониторинг на состојбата со животната средина;  

- Недоволно почитување и имплементирање на законската регулатива од областа на 

животната средина. 

 Мерки за надминување на приоритетните проблеми 

- Одлука за воспоставување на локални мрежи за мониторинг на состојбата на 

медиумите и областите на животната средина;  

- Воспоставување на локална мрежа за мониторинг на квалитетот на амбиентниот 

воздух на територијата на општината;  

- Воспоставување на локална мрежа за мониторинг на квалитетот на почвата на 

територијата на општината;  

- Воспоставување на локална мрежа за мониторинг на квалитетот на водата од 

водотеците и подземните води на територијата на општината;  

- Следење на изворите на емисии од правни/физички лица на територијата на 

Општина Кисела Вода;  

- Ангажирање на дополнителен стручен кадар во секторот за инспекциски работи во 

Општина Кисела Вода;  

- Зголемување на надлежностите на локалните инспектори за животна средина;  

- Воспоставување на локална дежурна инспекциска служба.  
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2. Вовед 

2.1. Дефиниција за ЛЕАП и цели 

Локалниот акционен план за животна средина (ЛЕАП) е плански документ за 

заштита и унапредување на животната средина на ниво на општина, каде се 

идентификуваат и приоретизираат еколошките проблеми во општината, и се дефинираат 

соодветни мерки и акции кои што треба да се спроведат за да овозможат нивно решавање 

со што би се постигнало интегрирана заштита на животната средина и одржлив развој на 

општините. Системот на мерки и акции се ограничени со временска и финансиска рамка, 

затоа што општинските финансиски извори се ограничени и неопходно е нивно планирање 

со истовремена примена на ефикасни стратегии за разрешување на еколошките проблеми 

во општината. 

Главна цел на Локалниот акционен план за животна средина е заштита и 

унапредување на животната средина преку решавање на актуелните еколошки проблеми 

на територијата на општина Кисела Вода. За постигнување на оваа цел, потребно е да се 

реализираат следните чекори: 

- проценување на моменталната состојба преку идентификација и приоретизација на 

проблемите во животната средина, 

- дефинирање на мерки за заштита на животната средина преку изработка и 

реализирање на проекти за решавање на актуелните еколошки проблеми во 

општината (листа на планирани проекти кои општината планира да ги спроведе), 

- зголемување на јавната свест за состојбата на животната средина во која што живеат 

и придобивките од заштита и унапредување на животната средина,  

- вклучување на интересите на засегнатото локално население во донесувањето на 

општинските акциони планови за заштита на животната средина, зошто учеството на 

јавноста се гледа како право на поединецот и обврска на надлежниот орган. 

 

Локалните акциони планови за животната средина, врз основа на оцената за степенот 

на загаденоста на животната средина во општината, содржат краткорочни, среднорочни и 

долгорочни мерки и активности, од интерес и во надлежност на општината, за заштита на 

животната средина и здравјето на луѓето, а особено за:  

1) заштита на воздухот од загадување и за подобрување на квалитетот на воздухот;  

2) снабдување со квалитетна вода за пиење во доволни количини;  

3) заштита на водите од загадување, пречистување на отпадните води, прогресивно 

намалување на штетните испуштања и постепено елиминирање на емисиите на 

опасни супстанции во водите и за ублажување на последиците од штетното дејство 

на водите и од недостигот на вода;  

4) интегрирано управување со отпад;  
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5) заштита од бучава и вибрации настанати како резултат на стопанските и на другите 

дејности и активности;  

6) одржлив урбан развој и просторно планирање;  

7) подобрување и развој на локалниот јавен транспорт и сообраќајот на подрачјето;  

8) зголемување на енергетската ефикасност;  

9) развој на еколошко-културниот туризам и неговото влијание врз животната средина;  

10) заштита на биодиверзитетот;  

11) одржливо управување и користење на природните богатства;  

12) подигање на јавната свест и развој на образованието за заштита и унапредување на 

животната средина;  

13) управување со последиците од економскиот развој врз животната средина и  

14) надлежните субјекти за спроведување на одделните елементи на планот. 

 

2.2. Правна основа и законски обврски за изработка на ЛЕАП 

Уставно право на секој човек е да живее во здрава животна средина. Секој е должен 

да ја унапредува и штити животната средина и природата. Републиката обезбедува услови 

за остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина (Член 43 од Устав на 

Република Македонија).  

Остварувањето на заштита на животната средина според Закон за животна средина 

(“Службен Весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 

93/13, 187/13, 42/14 и 44/15), е преку систем на мерки и активности за долгорочно 

планирање на заштитата и унапредувањето на животната средина, во согласност со 

вкупниот економски, општествен и културен развој на Република Македонија, во интерес 

на сегашните и на идните генерации. Обврската за изработка на општински планови за 

заштита на животната средина произлегува од член 60 од овој закон.  

Општините, врз основа на оцената на своите специфични состојби и потреби, а во 

согласност со Националниот акционен план за животната средина, се должни да 

донесуваат локални акциони планови за животната средина кои задолжително се 

обновуваат на секои шест (6) години. Локалниот акционен план за животната средина го 

донесува Советот на општината, а го спроведуваат градоначалникот на општината, и 

правните и физичките лица кои се определени во планот. 

Според законот за локална самоуправа („Сл. Весник на Р.М.” бр. 05/02) од член 22, 

надлежност на општината е да ја заштити животната средина и природата и да спроведе 

мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита 

на природата, заштита од бучавата и нејонизирачкото зрачење. Практична алатка за 

заштита на животната средина е изработка на општински ЛЕАП. ЛЕАП претставува плански 

документ во кој се анализираат еколошките проблеми во општината и се предложуваат 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 2016-2021 

 

  

17 

мерки за нивно решавање со акциски план во финансиска рамка. При подготовката на 

ЛЕАП неопходно е да се овозможи активно вклучување на граѓаните во процесот на 

одлучување на приоритетни еколошки проблеми и овозможување на слободен пристап до 

информациите за животната средина во општината.  

Дополнително, органите на општината, комисиите на Советот и јавните служби 

основани од општината се должни, без надоместок да ги информираат граѓаните за својата 

работа, како и за плановите и програмите кои се од значење за развојот на општината. 

Исто така, засегнатата јавност има право на учество во донесувањето на одлуки, при што 

општината е должна да ја извести јавноста за сите предлози за изработување, донесување, 

изменување или ревидирање на планови и програми, по пат на јавни известувања или 

електронски и печатени медиуми, како и да овозможи на јавноста пристап до информации 

за предлозите, вклучувајќи и информации за правото на јавноста да учествува во 

постапката за одлучување по плановите и програмите и надлежниот орган до кого можат 

да се поднесуваат забелешки и прашања.  

Учеството на јавноста во сферата на заштита на животната средина е регулирано 

преку: 1) Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста во процесот на 

донесување одлуки и пристап до правдата за прашања поврзани со животната средина 

(Архуска конвенција), (Службен весник на РМ бр.40/99) и 2) Член 61 Постапка за 

донесување на планските документи, изготвувањето на прописи и учеството на јавноста во 

постапката, од Законот за животната средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 

24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 

и 39/16) и придружната подзаконска регулатива. 

Законот за животна средина ги утврдува следните надлежности на општините: 

- Формирање на локални мрежи за мониторинг на одделни медиуми и области на 

животната средина и доставување на податоци од истите до МЖСПП; 

- Можност за воспоставување на Регистер на загадувачки материи и супстанции и на 

нивните карактеристики за подрачјето на општината; 

- Воспоставување и одржување  на Катастар за животна средина и доставување на 

податоците од истите најмалку еднаш месечно до МЖСПП; 

- Изработка на извештај за состојбата со животната средина на подрачјето на 

општината. Истиот треба да биде достапен за јавноста; 

- Обврска за подготовка на Локален акционен план за животна средина за период од 

шест години согласно донесена методологија од страна на министерот за животна 

средина; 

- Спроведување на постапка за стратешка оценка на влијанијата врз животната 

средина на одредени планови и програми; 

- Обезбедување на правото за пристап до информации за животната средина и 

учество на јавноста во донесување на одлуки за животна средина; 

- Изготвување на надворешен план за вонредни состојби (спречување и контрола на 

хаварии со присуство на опасни супстанции) и доставување на истиот до МЖСПП; 
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- Обврска за поставување на овластени инспектори за животна средина на локално 

ниво.   

 

Законот за квалитет на амбиентниот воздух ги утврдува следните надлежности на 

општината: 

- Обврска за изготвување на програми и планови за заштита и подобрување на 

квалитетот на амбиентниот воздух; 

- Донесување на поединечни акти во одредени случаи во оваа област; 

- Воспоставување на локални мрежи за мониторинг на квалитетот на амбиентниот 

воздух на локално ниво; 

- Обезбедување на правото за пристап до информации и учество во донесување на 

одлуки во оваа област; 

- Поставување на овластени инспектори за животна средина. 

 

Законот за управување со отпадот ги утврдува следните надлежности на 

општината: 

- Управување (постапување) со комунален и други видови  неопасен отпад; 

- Донесување на План за управување со отпадот на територија на општината; 

- Донесување на Програма за управување со отпадот на територија на општината; 

- Обврски на општините за управување со комунален и други видови неопасен отпад; 

- Донесување на акти со кои ќе се регулираат селектирањето, собирањето и 

транспортирањето на комунален и други видови неопасен отпад; 

- Соработка со другите општини и градот Скопје во врска со управување со комунален 

и други видови  неопасен отпад; 

- Реализирање на проекти и преземање на инвестициони зафати за подобрување на 

општата состојба со управување со отпад; 

- Постапување во согласност со општите правила за постапување со комунален и 

други видови на  неопасен отпад; 

- Доставување на извештаи за спроведување на своите програми за управување со 

отпад; 

- Градоначалникот на општината ги определува локациите за складирање на неопасен 

отпад во близина на местото каде се создава, локациите каде можат да бидат 

изградени, односно поставени претоварните станици; 

- Градоначалникот на општината е должен добиените податоците (од правни и 

физички лица кои се занимаваат со таа дејност) за собран и транспортиран 

комунален и друг вид неопасен отпад во вид на консолидиран извештај да ги достави 
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до надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина, 

најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година; 

- Одржување на јавната чистота и постапување со напуштениот отпад на јавните и 

сообраќајни површини во урбаните средини и во неурбанизираниот простор на своето 

подрачје; 

- Можност за основање на депонија за неопасен и за инертен отпад (градежен шут) – 

ја основаат правни лица врз основа на дозвола и склучен договор за извршување на 

работи од јавен интерес од локално значење со општината; 

- Можност за основање на заедничка администрација со друга општина (или повеќе 

општини) која ќе врши мониторинг на управувањето со отпад; 

- Можност за определување на надоместок за управување со отпад во висина од 1-2% 

од цената за извршена услуга за собирање и транспортирање на комунален отпад; 

- Надзор на управувањето со отпад – овластен инспектор за животна средина и др. 

 

Законот за природа ги утврдува следните надлежности на општината:  

- Можност да дава предлог за прогласување на строг природен резерват, подрачје на 

дивина, национален парк, споменик на природата, парк на природата, заштитен 

предел, повеќенаменско подрачје и природна реткост,  

- По еден претставник од општините се дел од управниот одбор на јавната установа  

Национален парк во чие подрачје се наоѓа националниот парк. 

 

Законот за води ги утврдува следните надлежности на општината:  

- Општините можат да укажат на МЖСПП, за потребата од определување на заштитна 

зона (водни тела наменети за консумирање од страна на човекот); 

- Градоначалникот на општините и градот Скопје е должен да ги означи зоните за 

капење; 

- Општините на чие подрачје се наоѓаат водите за капење, го определуваат периодот 

на траење на сезоната за капење; 

- Општините донесуваат програма на мерки со цел за подобрување на квалитетот на 

водите за капење со што категоризацијата на водите за капење би се подигнала на 

категорија добри или одлични; 

- Општините се должни да ги соберат, одведат и пречистат отпадните води што 

произлегуваат или се создаваат на нивното подрачје, нивно соодветно третирање; 

- Општините се должни да обезбедат, подобруваат и прошируваат канализациони 

системи и да ги чистат и одржуваат одводните системи;  

- Општините се должни да се грижат за празнење на септичките јами, согласно со 

потребите; 
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- Општините се должни да дозволат испуштање на индустриски отпадни води во 

канализационите системи и да обезбедат услови за нивно одведување, собирање и 

прочистување и да обезбедат мониторинг; 

- Владата на Република Македонија во соработка со градоначалникот на општините, 

на општините во градот Скопје и на градот Скопје се должни да обезбедат систем за 

собирање на отпадните води во секое населено место со повеќе од 2.000 е.ж. и нивно 

соодветно прочистување; 

- Општините се должни да обезбедат ефлуентите од индустриските отпадни води 

коишто влегуваат во системите за собирање и прочистување на урбани отпадни води 

да бидат подложни на потребниот предтретман; 

- Општините за надлежни за заштита и одбрана од поплави и за заштита од друго 

штетно дејство на водите во урбаните подрачја; 

- Заради спроведување на Програма за заштита од штетно дејство на водите, Советот 

на општините во градот Скопје донесуваат оперативни планови за заштита и одбрана 

од поплави за загрозените подрачја на предлог на градоначалникот на општините; 

- Општините кои управуваат со брани и акумулации и со заштитни насипи, се должни 

овие објекти да ги користат и одржуваат на начин што обезбедува прифаќање на 

поплавните бранови, како и обезбедување на нивна заштита од елементарни 

непогоди; 

- Во населените места ширината на крајбрежниот појас ја определуваат Советот на 

општините, на предлог на градоначалникот на општините, по претходна согласност 

на МЖСПП и го уредуваат пристапот до крајбрежниот појас на водотеците, езерата и 

акумулациите за спорт, рекреација и слични активности; 

- Советот на општините се должни на територија под нивна надлежност да ги 

определат границите на ерозивното подрачје и подрачјето загрозено од ерозија и да 

ги утврдуваат мерките и работите за заштита на земјиштето од ерозија и уредувањето 

на пороите, врз основа на техничка документација; 

- Градоначалниците на општините се должни да ги преземат мерките за уредување на 

пороите што се наоѓаат на нивното подрачје, освен во подрачјата на правно лице; 

- Општините се должни да подготват и објават извештаи за активностите реализирани 

во претходната година и предвидените активности за наредната година во врска со 

заштитата од штетното дејство на водите; 

- Градоначалникот на општините во градот Скопје на чие подрачје се наоѓа зоната за 

капење се должни да го следат квалитетот на водата за капење и податоците за тоа 

да ги доставуваат до органот на државната управа надлежен за здравствена заштита, 

до Државниот санитарен и здравствен инспекторат и до МЖСПП; 

- Градоначалникот на општините во градот Скопје се должни да обезбедат: 1) безбедна 

и чиста вода за консумирање и 2) развивање и одржување на ефикасен и економичен 

систем за водоснабдување со вода за пиење во доволни количини и според барањата 

до сите законски корисници; 
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- Градоначалникот на општините во градот Скопје, во соработка со правното лице 

коешто врши јавно водоснабдување се должни, во случај на отстапувањето на 

стандардни вредности на параметри на водата, веднаш и без одлагање да ги 

преземат потребните мерки за санација, да го ограничат или забранат користењето 

на водата по потреба, да го информираат органот надлежен за безбедност на храна 

и засегнатото население; 

- За работите од надлежност на општината, инспекциски надзор над примената на овој 

закон и прописите донесени врз основа на овој закон вршат овластени инспектори за 

животна средина на општините во градот Скопје. 

 

Заштитата на почвите се регулира во неколку закони, меѓу кои  законите за животна 

средина, природата, шумите, водите и на управувањето со отпадот.  

Просторниот план и Законот за земјоделско земјиште покриваат одредени 

сегменти кој се однесуваат на искористувањето на земјиштето. 

Законот за локална самоуправа утврдува листа на надлежности на општините меѓу 

кои и урбанистичко планирање, заштита на животната средина и природата и комунални 

дејности (ќе ги споменеме снабдувањето со вода за пиење, одведување и пречистување 

на отпадни води, постапување со комунален отпад, изградба, одржување и реконструкција 

на инфраструктурни објекти и друго).  

 

2.3. Организациска структура 

Според Законот за животна средина (член 60 став 2), Советот на општината, врз 

основа на оцената на своите специфични состојби и потреби, а во согласност со 

Националниот акционен план за животната средина, донесува Локални акциони планови 

за животната средина. 

Процесот за изработка на ЛЕАП започнува со поднесување на инцијатива за 

изработка на ЛЕАП од страна на градоначалникот и усвојување на истата од страна на 

Советот на општината. Усвоената иницијатива за изработка на ЛЕАП од страна на Советот 

на општината подразбира започнување со процесот на изработка на ЛЕАП, односно 

реализација на првата фаза: формирање на организациска структура за изработка на 

ЛЕАП. 

Заради успешна реализација на процесот на изработка на ЛЕАП, а имајќи ги во 

предвид интересите на сите сектори во заедницата, организациската структура за 

изработка на ЛЕАП треба да се состои од: 

1) Локален координатор 

2) Локален комитет и 

3) Работни групи. 
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На 23та пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода на 24.12.2014 година 

се изгласа Предлог-Одлука за формирање на организациона структура за изработка и 

спроведување на Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општина Кисела 

Вода. 

На 02.02.2014 градоначалникот на Општина Кисела Вода – Билјана Беличанец-

Алексиќ, донесе Решение за објавување Одлука за именување членови на Локален 

комитет за изработка и спроведување на ЛЕАП на Општина Кисела Вода. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1. Состаноци со работните групи и со локалниот комитет на ЛЕАП во Општина Кисела Вода 

 

Во процесот на изготвување на ЛЕАП беа одржани 3 состаноци со ЛУК и работните 

групи за оцена на состојбата со животната средина во Општина Кисела Вода, односно 

идентификација на актуелните проблеми во општината, приоретизација на актуелните 

проблеми и изработка на акционен и мониторинг план (Слика 1). 
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На следниот графикон е прикажана организационата структура на ЛЕАП во Општина 

Кисела Вода: 

Локалниот координатор на ЛЕАП О. Кисела Вода 2016-2021 е Кирју Николоски од 

Сектор за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната средина 

во администрација на Општина Кисела Вода. 

Локалниот комитет е составен од 14 членови, Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002) 

и член 57 став 1 алинеа 3 од Статутот на Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град 

Скопје” бр. 8/05 и „Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр. 13/06), Градоначалникот 

на Општина Кисела Вода, донесе Решение за објавување Одлука за именување членови 

на Локален комитет за изработка и спроведување на ЛЕАП на Општина Кисела Вода: 

1) Цветанка Андреевска - Соработник во Сектор за комунални работи, инфраструктура, 

сообраќај и заштита на животната средина  

2) Јасминка Николова - Помлад соработник во Сектор за комунални работи, 

инфраструктура, сообраќај и заштита на животната средина  

3) Милан Колоски - Самостоен референт во Сектор за комунални работи, 

инфраструктура, сообраќај и заштита на животната средина  

4) Антонио Таневски - Овластен комунален инспектор во Сектор за инспекциски работи  

Градоначалник Совет на општина Кисела Вода

Локален координатор за 
изработка на ЛЕАП

Локален комитет (14 членови) 

Пет (5) работни групи со 27 
членови
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5) Сашка Аџулеска Оџаклиеска - Советник во Сектор за образование, предучилишно 

воспитување, култура и спорт во Општина Кисела Вода  

6) Доц. Д-р. Македонка Стојановска - професор на Шумарски факултет 

7) Наташа Бакреска Кормушоска - Менаџер за животна средина во Цементарница УСЈЕ 

АД  

8) Д-р Љупчо Костадиновски - Специјалист по хигиена во ЈЗУ Центар за јавно здравје  

9) Илинка Кољозова - Советник во Општина Кисела Вода  

10) Д-р Стерја Начески - Професор на Шумарски факултет  

11) Александар Георгиев - Раководител за Општина Кисела Вода во индивидуална 

комунална хигиена  

12) Сунчица Георгиевска - Раководител во ПЕ за земјоделство, шумарство и 

водостопанство во Општина Кисела Вода  

13) Петре Јаневски - Раководител на Сектор - Градско зеленило во ЈП Паркови и 

зеленило  

14) Снежана Сотироска - Раководител на одделение за соработка со невладин сектор на 

Општина Кисела Вода. 

 

Работните групи се поделени во пет (5) тематски области: 1) воздух, 2) вода, 3) 

отпад, 4) почва и 5) природа. Во работните групи има вкупно 27 членови од кои е назначен 

координатор за секоја работна група: 
 

Табела 1. Состав на работни групи 

ВОЗДУХ ОТПАД 

1) Илинка Кљозова  - координатор 1) Зијах Бајрами - координатор 

2) Емилија Симитчиева  2) Андријана Стерјова  

3) Цветковски Зоран  3) Антонио Танески  

4) Трпе Стефковски  4) Бојан Николовски   

5) Гоце Димитриевски  5) Оливера Стојанова  

  

ВОДА ПРИРОДА 

1) Љупчо Костадиновски - координатор 1) Стерја  Начевски - координатор 

2) Марија Захова  2) Дабеска Даниела  

3) Љиљана Здравковска  3) Славица Ацевска  

4) Биљана Гичевска  4) Гордана Ристовска  

5) Викторија Лазаркова  5) Валентина Атанасовска  
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6) Михаил Кочубовски   

7) Снежана Сотировска    

  

ПОЧВА  

1) Цветанка Андреевска - координатор 2) Стојка Тасевска  

3) Наташа Настевска  4) Димитар Симоновски 

5) Симе Никодиновски    

 

2.4. Методологија 

Изработката на Локалниот акционен план за животна средина за Општина Кисела 

Вода се изведе со примена на Националната Методологија за подготовка на ЛЕАП усвоена 

од страна на Министерство за животна средина и просторно планирање. 

Процесот на изработка на документот се одвиваше низ неколку фази: 

1) Формирање на локален комитет, од страна на Советот на Општина Кисела Вода на 

иницијативна на градоначалникот. Комитетот беше составен од претставници на 

локалната власт и претставници од јавниот, приватниот и невладиниот сектор; 

2) Избор на локален координатор, назначен од градоначалникот, кој е вработен во 

општината за координирање на работните групи, водење состаноци, информирање 

на јавност и техничка поддршка;  

3) Избор на пет (5) тематски работни групи составени од локалниот комитет; 

4) Информирање и вклучување на јавноста со изработка на План за вклучување на 

јавноста и негово спроведување преку јавни соопштенија за вклучување на сите 

засегнати страни дефинирани во планот преку праќање на електронски пораки и 

објавување на соопштение и анкета на општинскиот веб-портал и фејсбук порталот;  

5) Оцена на состојбата со животната средина од страна на работните групи, односно 

дефинирање на детална листа/извештај од проблеми од областа на пет (5) медиуми 

од животна средина во соработка со избраниот консултантски тим со користење на 

ДПСИР методологијата (Driving force - Движечки сили, Pressure - Притисок врз 

животната средина, State of the environment – Состојба со животната средина, Impact 

– Влијание врз човековото здравје и природата, Response – Одговор од страна на 

надлежните институции); 

6) Приоретизација на проблеми со животната средина според повеќе критериуми со 

оценување на нивното влијание врз секој од приоритетните проблеми од страна на 

Локалниот Комитет;  
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7) Поставување на јасно остварливи цели и мерки за решавање на приоритетните 

проблеми; 

8) Утврдување на механизми и акции за спроведување на утврдените цели и мерки во 

одредена временска и финансиска рамка; 

9) Утврдување на оперативни механизми за следење, оценување на спроведување и 

ревизија на ЛЕАП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2. ДПСИР Методологија  
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3. Опис на животна средина во Општина Кисела Вода 

Општина Кисела Вода се простира во југоисточниот дел на Скопската котлина и 

зафаќа површина од 46,86km2. Согласно Законот за новата територијална поделба на 

Република Македонија донесен во август 2004 година границите на општина Кисела Вода 

значително се променети. Таа се граничи со Општина Центар како и со ноформираните 

општини Аеродром, Студеничани и Сопиште. 

Границата на Општината Кисела Вода започнува од надвозникот на железничката 

пруга и улицата “Трета македонска ударна бигада” (тромеѓе на општините Кисела Вода, 

Аеродром и Центар) и се движи по трасата на старата железничка пруга до надвозникот на 

булеварот „Кочо Рацин“, се движи по улицата „Јордан Мијалков“, улицата „Црниче“ и 

улицата „346“ и излегува над институтот за земјотресно инженерство и инженерска 

сеизмологија ИЗИИС, односно на тромеѓето на општините Центар, Карпош и Кисела Вода, 

продолжува по границата на парк шумата “Водно” до локалитетот “Теферич”, продолжува 

по катастарската граница КО Сопиште и КО Драчево до железничката станица Срачево, 

свртува на северо-запад по железничката пруга Скопје-Велес, како граница со општина 

Аеродром до надвозникот на улицата “Трета македонска ударна бигада” (тромеѓе на 

општините Кисела Вода, Аеродром и Центар). На слика бр.3 е прикажана местоположбата 

на Општина Кисела Вода. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 3. Местоположба на Општина Кисела Вода 

 

Во општината во непосредното градско подрачје се наоѓаат населбите Чешма и 

Бирарија, на ниските делови од северната страна на планината Водно се наоѓаат 

населбите Црниче и Пржино и во источниот дел населбите Припор и Усје. Во централниот 

дел од општината се наоѓаат населбите: 11 Октомври згради и бараки, Кисела Вода и 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
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Цветан Димов. На источниот дел од општината се наоѓаат населбите: Пинтија и Драчево. 

На слика бр.4 е прикажана карта на Општина Кисела Вода. 

 

 
Слика 4. Карта на Општина Кисела Вода 

 

3.1. Географска положба 

Општина Кисела Вода се простира во јужниот и југоисточниот дел на Скопската 

котлина. Источната граница на општината е до централното градско подрачје на општината 

Центар. Северната граница се простира по железничката линија Скопје - Велес со кој патен 

правец општината граничи со новоформираната општина Аеродром. На источната и 

југоисточната страна граничи со општината Студеничани, а на јужната страна со планината 

Водно каде се простира граничната линија со општината Сопиште. 

 Општина Кисела Вода има правец на простирање исток - запад во должина од 14,2 

km и правец север - југ во должина од 3,3 km. Во рамките на ваквите гранични линии со 

соседните општини, општината Кисела Вода има површина од 46,86 km2. Во општината во 

непосредното градско подрачје се наоѓаат населбите Чешма и Бирарија, на ниските делови 

од северната страна на планината Водно се наоѓаат населбите Црниче и Пржино и во 

источниот дел населбите Припор и Усје.  

Во централниот дел од општината се наоѓаат населбите: 11 Октомври згради и 

бараки, Кисела Вода и Цветан Димов. На источниот дел од општината се наоѓаат 

населбите: Пинтија и Драчево. 

 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 2016-2021 

 

  

29 

3.2. Историјат на Општина Кисела Вода 

Општина Кисела Вода е формирана на 28-ми јуни 1955-тата година согласно Законот 

за подрачјата на околиите и општините во тогашна Народна Република Македонија усвоен 

од републичкиот собор на Народното собрание. За многу краток период Општината Кисела 

Вода забележува голем растеж на својот севкупен развој. Особено за одбележување е 

десетгодишниот период од 1955 до 1965 година кога на територијата на  општината по пат 

на голем инвестиционен циклус никнуваат стопанските капацитети: Хемискиот комбинат 

“Охис”, Цементарница “Усје”, Стакларница, Електромашинскиот индустриски погон “Раде 

Кончар”, Фабриката за сапуни и козметика “Цветан Димов”, текстилните фабрики “Мирка 

Гинова”, “Црвена Звезда”, “Прогрес” и други стопански субјекти. Во тој период Општината 

Кисела Вода станува водечка општина во Република Македонија. Тој период се 

карактеризира и со изградба на повеќе населби од тврда градба, а како позначајни ги 

издвојуваме Аеродром, Јане Сандански и Лисиче. 

Во септември 1996 година беше донесен Законот за нова територијална поделба на 

Република Македонија со кој од дотогашните 34 се формираа 123 општини и градот Скопје 

со Градско собрание. Од постојната општина  Кисела Вода произлегоа уште три нови 

општини  Зелениково, Студеничани и Сопиште. 

Во август 2004 година, Собранието на Република Македонија го усвои Законот за 

територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија, според кој 

функционираат 84 општини со нови права и надлежности. Од Општината Кисела Вода 

според овој Зaкон произлезе новата Општина Аеродром во чии граници се Горно и Долно 

Лисиче. 

 

3.3. Културни историски споменици 

На територијата на општината евидентирани се повеќе цркви, археолошки 

наоѓалишта, стари средновековни споменици од духовната култура на Македонија. Тие 

претставуваат драгоцен прилог за науката во расветлувањето на нашето минато. Меѓу 

експонираните се Белчевица (некропола од римско време), Љубош (старохристијански 

ротонди), Пинтија и Тресалиште (наоди од доцноантичко време), Крст (депо на 

средновековни монети). 

Во месноста Три Круши пронајдена е гробница која датира од римско време и 

претставува историски локалитет со голема важност. На овој локалитет традиционално се 

одржува културното лето на општината на кој гостуваат домашни и странски културно-

уметнички друштва и ансамбли, реномирани естрадни уметници и музичари.  
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Слика 5. Културно лето на Општина Кисела Вода "Три круши" 

Во општината егзистираат повеќе цркви. Постоењето на Св. Ѓорѓија според легендите 

се поврзува со времето на царот Јустинијан во почетокот на 6 век. Црквата Св. Никита 

датира од 18 век. По иницијатива на Драчевци и скопскиот митрополит Јоаким, црквата Св. 

Спас, осветена 1858 година, ја има денешната физиономија, додека темелите на 

сегашната црква Св.Петка биле осветени во 1911 година.  

Во манастирскиот комплекс Пеленица се наоѓа црквата Св.Руса, изградена до 

археолошки остатоци кои укажуваат на постоење на ранохристојанска црква. Населението 

на општината традиционално ги прославува сите православни христијански празници во 

овој локалитет.  

                   Слика 6. Парк "Пушкин" и "Парк Македонија" 

 

На територијата на Општина Кисела Вода евидентирани се повеќе цркви, археолошки 

наоѓалишта, стари средновековни споменици од духовната култура на Македонија. Меѓу 

експонираните се Белчевица (некропола од римско време), Љубош (старохристијански 

ротонди), Пинтија и Тресалиште (наоди од доцно античко време), Крст (депо на 

средновековни монети).  
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Старото кино во скопската населба Кисела Вода ќе се реконструира и адаптира во 

нов, мултифункционален објект. Новиот Дом на културата ќе се користи како театар со 144 

седишта, енергетски ефикасен објект со модерна надворешност. Во просторот има и 

библиотека, уметнички клуб, кафетерија со галерија, административни канцеларии, како и 

простории за месната заедница со посебен влез. 

 

3.4. Геолошка и тектонска структурa 

Територијата на општина Кисела Вода е релативно млада геолошка градба која 

настанала по тектонски пат. Всушност, целата територија на Општина Кисела Вода 

настанала со тектонско спуштање на земјата во правец југозапад-североисток. Врз основа 

на претходно извршени истражувања (Основна Геолошка Карта – ОГК лист Скопје К34-79) 

геолошкото картирање на поширокиот терен застапени се квартерни седименти од кои 

позначајно учество имаат миоценските (М3) и плиоценски седименти (Pl3) претставени од 

песоци, глини, супесоци и суглини и квартерни пролувијални седименти (pr) претставени 

со чакалест материјал помешани со песоци и глиновита супстанца. 

 Миоценски седименти (М3)  - застапени се во пошироката околина на испитуваното 

подрачје. Претставени се со лапорести глини, песочници, глинести лапорци поретко 

конгломерати. Неогените миоценски седименти лежат трансгресивно врз постарите 

кристаласти карпи.  

Плиоценски седименти (Pl3) - овие седименти се најзастапени на локацијата и 

околината. Претставени се со чакали, песоци, глини, супесоци и суглини. Овие седименти 

се слабо врзани и со слабо изразена слоевитост. Лежат преку постарите карпи. 

Седиментите се сменуваат во различни интервали по вертикала, но најголем процент и 

припаѓа на песоците.  

Пролувијални седименти (pr) – се јавуваат по ободните делови на Скопската котлина 

тоа се всушност наслаги изградени од слабо обработени чакалести материјали помешани 

со глиновита супстанца. Материјалот е слабо заоблен, а изграден е од фрагменти на кварц, 

шкрилци и други карпи, кои се слабо поврзани со супесоклив и суглиновит материјал. 

Од тектонски аспект, регионот припаѓа на Вардарската тектонска зона. Вардарската 

тектонска зона претставува значајна тектонска единица. Со својата внатрешна градба, со 

присуството на разновидните формации, застапеноста на магматогените, метаморфните и 

седиментните комплекси и со морфологијата на раседните дислокации, Вардарска зона 

многу изразито се издвојува од останатите зони на територијата на Р. Македонија. 

Согласно концепциите на современата тектонска теорија - тектоника на плочи, оваа зона е 

субдукциска зона која се подвлекува кон исток под Српско - Македонскиот масив. Оваа 

тектонска зона ги дели Пелагонискиот масив и Западно - Македонската зона на запад од 

Српско - Македонскиот масив на исток. Нејзината широчина, во правецот исток-запад, 

изнесува од 60 km до 80 km. Во неа се вклучени фрагменти и од прекамбриската земјина 

кора, потоа палеозојски вулканогено-седиментен комплекс и мезозојски магматизам при 
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што изразито се манифестира диференцирана активност на тектонските движења во 

различни нејзини сегменти.  

Слика 7. Геолошка карта во Општина Кисела Вода 

 

3.5. Релјеф 

Релјефот во општината во источниот, северниот, централниот и западниот дел на 

Општина Кисела Вода е низок, рамничарски, разделен со неколку алувијални рамнини. Во 

јужниот и југоисточен дел преовладува ридесто земјиште кое постепено се издигнува кон 

планината Водно.  

Најниската релјефна точка е во северниот дел на населбата Драчево 242m, а 

највисоката е во западниот дел од населбата Припор 411m. Вкупното земјиште на 
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општината изнесува 3.424ha и е структурирано на градежно, обработливо, шумско и 

ерозивно земјиште. 

 

 
 

Слика 8. Релјеф во Општина Кисела Вода 

 

3.6. Климатски карактеристики 

Општина Кисела Вода е под влијание на континенталната и медитеранската клима. 

Врз климатските особини на територијата на Општина Кисела Вода посебно влијание има 

положбата и локалните орографски услови. Средната годишна температура на воздухот 

на Општина Кисела Вода изнесува 12.5Сº. Апсолутната минимална температура во оваа 

населба изнесува 22.9Сº, додека годишната максимална температура изнесува +41.2Сº. 

Општина Кисела Вода се одликува со топли лета, дури на моменти и многу топли и суви, а 

зимите се умерени, студени. Есента е релативно потопла од пролета. 

Во Општина Кисела Вода просечниот мразен период трае 170 дена. Првиот (или 

есенскиот) мраз се појавува во период од втората половина на септември до ноември 

месец, а пролетниот мраз се појавува од втората половина на февруари и трае до мај 

месец.  

Територијата на Општина Кисела Вода се одликува со најголема облачност во 

Македонија по Полошката котлина (0.6 десетини). Просечната годишна облачност 

изнесува 5,4 десетини, со максимум во јануари од 7.3, а минимум во август од 2.7 

десеттини. Просечно годишно има 105.5 облачни денови.  
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На територијата на општината просечно годишно паѓаат по 502.3 mm врнежи кои се 

нерамномерно распоредени во текот на годината. Најврнежливи месеци се мај и ноември 

со просечна количина од 22% од просечната годишна количина, а јули и август се најмалку 

врнежливи во годината и тоа со само 6% од просечната годишна количина на врнежи.  

Врнежите со снег главно се ограничени само во зимските месеци и се јавуваат од 

ноември до март. Просечниот датум на првата снежна покривка во општината е 26 

декември, а последниот 3 март. Траењето на периодот со снежен покривач изнесува 66 

дена, а вистинскиот број на денови со снег е 14 дена.  

Најчести се струењата на ветерот од западниот и јужниот квадрант. Сепак, 

орографските карактеристики имаат најголемо влијание на правецот на ветерот.  Во однос 

на ветровите, на Слика бр.9 е прикажана Розата на ветрови за ова подрачје. Според неа 

најзастапени се: ветровите од северниот правец, ветровите од северно-источниот правец 

и ветровите од југо-источниот правец.  

Ветровите од северниот правец се најзастапени и истите се движат со просечна 

брзина од 3.9 m/s. Најинтензивни ветрови се среќаваат во месецот Јули, со просечна 

брзина од 4.6 m/s, а најмалку интензивни во месец Мај, со просечна брзина од 1.8 m/s. Втор 

по зачестеност е ветерот од северно-источниот правец со просечна брзина од 3.3 m/s. 

Застапен е во сите месеци во годината, но најзачестен е во месецот Март со средна 

месечна брзина од 3.1 m/s. Најмалку го има во месеците Октомври и Ноември и доколку го 

има, се движи со средна брзина од 3.3 m/s. Трет по зачестеност во овој дел од котлината 

е југо-источниот ветер кој има средна годишна брзина од 3.3 m/s до 3.5 m/s. Само во 

месеците Јули, Август и Септември е со средна брзина од 2.2 m/s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 9. Роза на ветрови во Скопје 
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3.7. Економски и стопански карактеристики 

Општина Кисела Вода е една од најголемите индустриски зони во градот Скопје со 

значителен континуиран подем во последните 5 години. Бруто домашниот производ по 

жител изнесува 11.964 (според попис од 2002 г.). Примарната економија која генерално е 

составена од земјоделие зафаќа површина од 27,34km2 и неметали со површина од 

6,73km2. Кисела Вода е индустриски најразвиената општина во централното градско 

подрачје со што целосно се искористува урбано-руралниот карактер на општината.  

Во урбаниот дел на општината се развиени модерни станбени и деловно-трговски 

комплекси каде може да се издвојат претставништва на дел од големите македонски 

компании. Воедно, високо стручниот работен кадар се искористува и во сферата на ИКТ со 

СЕАВУС како најголема компанија. Руралниот дел на општината се карактеризира со 

стопански и индустриски зони со голема застапеност на лесна индустрија, стоваришта и 

логистика и присуство на големите производствени капацитети „Стаклара“ Скопје, 

„Хемтекс“, „ОХИС“ Скопје и Цементарница „УСЈЕ“ Скопје. 

Примарната економија во општината е претставена со гранката земјоделство  и 

зафаќа површина од 27,34 km² и дејноста неметали со површина од 6,73 km2. Секундарната 

и терцијаната економија на територијата на општина Кисела Вода претставуваат 

потенцијал за одржлив економски развој на општината.  

Вкупниот бројот на економски субјекти или активни деловни субјекти според сектори 

на дејност кои делувале на територија на општина Кисела Вода во текот на 2015 година е 

2707, а бројот и застапеноста на субјектите според сектори е даден во Табела бр.1. 

Најзастапени стопански гранки во општината се Трговија на големо и трговија на мало; 

(поправка на моторни возила и мотоцикли), капацитети од преработувачката индустрија, 

транспорт и складирање, градежништво, стручни, научни и технички дејности и други 

услужни дејности. Познати стопански субјекти се: ОХИС, Цементарница УСЈЕ, како и 

повеќе мали средни претпријатија: Фабрика за мебел “Бујото”, “Ино-спектар” со современи 

погони за производство на безалкохолни пијалаци, “Центро-унион” со производство на 

машини за перење, “Ватростална”- со изградба и одржување на топло-технички постројки 

и други.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слика 10. Цементарница "Усје" 
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Табела 2. Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД по години  
(Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, по општини, по години, состојба 31 декември) 

Дејности и број на субјекти 2013 2014 2015 

Вкупно 2.770 2.750 2.707 

Земјоделство, шумарство и рибарство 24 23 20 

Рударство и вадење на камен 4 4 5 

Преработувачка индустрија 332 331 325 

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 
климатизација 

6 5 9 

Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, 
управување со отпад; санација на околината 

14 9 14 

Градежништво 232 243 243 

Трговија на големо и трговија на мало; поправка на 
моторни возила и мотоцикли 

895 860 827 

Транспорт и складирање 259 250 242 

Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 130 126 124 

Информации и комуникации 78 83 82 

Финансиски дејности и дејности на осигурување 7 7 6 

Дејности во врска со недвижен имот 32 27 31 

Стручни, научни и технички дејности 282 294 297 

Административни и помошни услужни дејности 78 82 83 

Јавна управа и одбрана; задолжително социјално 
осигурување 

2 2 2 

Образование 42 45 45 

Дејности на здравствена и социјална заштита 96 99 99 

Уметност, забава и рекреација 58 58 55 

Други услужни дејности 199 202 198 

Дејности на домаќинствата како работодавачи / / / 

Дејности на екстратериторијални организации и тела / / / 

 
Табела 3. Активни деловни субјекти по големина, по години  

(Активни деловни субјекти по големина, по општини, по години, состојба 31 декември) 
 Вкупно микро мали средни големи 

2013 2770 1859 863 39 9 

2014 2750 1839 862 36 13 

2015 2707 1769 882 39 17 

 

3.8. Сообраќајнa инфраструктурa 

Сообраќајната инфраструктура во Општината Кисела Вода е претставена со локална 

патна мрежа со должина од 43.20 km, од која 41km се асфалтирани, 1,5 km тампонирани, 

и 0,7 km земјен пат. Најзначајни сообраќајници се булеварот “11 Октомври” кој ја поврзува 

општината со централното градско подрачје, како и најголемата реконструирана улица 

“Борис Трајковски” која минува низ центарот на општината и ја поврзува индустриската 

зона со градот. 

 Во април 2011 година беше пуштен во употреба булеварот Србија кој беше проширен 

на потегот од булеварот Видое Смилевски Бато до улицата Првомајска со вкупна должина 

од 2.000 метри. Станува збор за нова сообраќајна траса со 3 коловозни ленти со ширина 

од по 3,5 метри. Изградбата на булеварот Србија ја подобри комуникацијата помеѓу трите 

општини Гази Баба, Кисела Вода и Аеродром. 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__DelovniSubj__AktDelovniSubjekti/275_DelSub_Op_02AcDSbD_mk.px/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__DelovniSubj__AktDelovniSubjekti/325_DelSub_Op_03AcDSbG_mk.px/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
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Слика 11. Улица "Борис Трајковски" и Булевар "Србија" 
                                                                                                        

Постојат повеќе регионални патишта кои ја поврзуваат општината со другите соседни 

општини, како и многубројни станбени улици во урбанизираните населени места-населби 

и локални патишта во приградските населби на општината. 

 

3.9. Образование и култура 

На територијата на Општина Кисела Вода постојат осум основни училишта и две 

детски градинки. Основни училишта се: 

- ОУ "Круме Кепески",  

- ОУ "Кирил Пејчиновиќ",  

- ОУ "Невена Георгиева – Дуња",  

- ОУ "Партенија Зогравски",  

- ОУ" Кузман Јосифовски – Питу",  

- ОУ" Рајко Жинзифов",  

- ОУ" Кузман Шапкарев", 

- ОУ" Св.Климент Охридски",  

 

Детски градинки се вкупно 2 со 8 издвоени објекти односно клонови: 

- “8-ми Март” и  

- “Весели Цветови” 

 

На територија на општината се наоѓа најголемото средно училиште во државата 

"Васил Антевски-Дрен" со правна и економска насока и капацитет од околу 1000 ученици. 

Покрај него постои и средното ветринарно училиште “Браќа Миладиновци” и средното 

теолошко училиште. 

Образованието и културата се посебни сегменти, опфатени од општинската 

администрација со низа програмски проекти. За воспитување и образование на децата со 

посебни потреби од 7 до 15 години се грижи специјалното училиште “Др. Златен Сремац”, 
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а за потребите на деца и младинци со оштетен вид, слух и посебни потреби се грижи 

Заводот за рехабилитација.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 12. ОУ "Св.Климент Охридски" – најстаро училиште во општината 

Во општината егзистираат неколку културни домови, аматерски театарски групи, 

музички здруженија и фолклорни друштва. Значајни се фолклорните ансамбли “Зограф”, 

“Александар Македонски”, “Китка”  и “Питу Гули”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 13. Објектот на старото кино во Општина Кисела Вода, кој се реконструира и адаптира во 
нов Дом на културата 

3.10. Спорт и рекреација 

 На подрачјето на Општина Кисела Вода подолго време постои организирано 

спортување, а физичката култура е застапена во сите образовни институции. Во рамките 

на општината егзистираат повеќе спортски клубови кои успешно се натпреваруваат во сите 
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македонски лиги со што се дава придонес во зголемувањето на квалитетот на спортот 

организиран од спортските федерации.  

Општината пак, со низа иницијативи и програми го помага и стимулира рекреативниот 

и масовниот спорт со изградба на рекреативни центри и игралишта на отворено за кошарка, 

мал фудбал, тенис и одбојка.  

Во општина Кисела Вода се изградија голем број на игралишта на ул."Жил Верн" и во 

состав на фудбалското игралиште "Славија", каде истовремено се реконструираше и 

повеќенаменското спортско игралиште. Исто така ново спортско игралиште се изгради и во 

населба "11 Октомври".  

Во општина Кисела Вода се реализираа низа проекти, формиран е развоен "Сојуз за 

училишен спорт", формирана е "Унија на спортски педагози на општина Кисела Вода", 

реализиран е проект спортски весник "Дерби" во кој се афирмираат талентите, се следат и 

коментираат спортските случувања во училиштата и општината. 
 

Слика 14. Повеќенаменско спортско игралиште во Основното училиште „Св. Климент Охридски“ во 
населба Драчево 
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3.11. Граѓански сектор 

Општина Кисела Вода активно соработува и ги поддржува активностите 

на  невладините организации. На територија на Општина Кисела Вода се регистрирани 

здруженија на граѓани кои делуваат во најразлични области, почнувајќи од заштита на 

животна средина и унапредување на екологијата, заштита на човекови права, вредности и 

граѓански иницијативи, хуманитарни организации, организации кои го промовираат 

спортот, културата, здруженија на пензионери, здруженија кои ги застапуваат еднаквите 

права и можности, волонтеризмот, младите лица и сл. Поради големиот број на здруженија, 

одвоивме неколку кои имаат делување во различни области: 

 

Граѓански здруженија кои се занимаваат со заштита на животната средина: 

- ЗГ за одржлив развој и заштита на животната средина ГОУ ГРИН - Скопје 

- ЗГ за истражување, едукација, промоција и лобирање на теми од животната средина- 

Скопје 

- ЗГ за поддршка на шумарството и животната средина ТРИФОР - Скопје 

- Македонски центар за заштита и унапредување на животната средина - Скопје 

- ЗГ за заштита на животната средина и просторно планирање ПЛАНКТОНИУМ, Скопје 

- ЗГ за заштита на животната средина – ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТИ- СКОПЈЕ 

- Здружение истражувачко друштво УРСУС СПЕЛЕОС- Скопје 

- ЕД “Црниче”; 

- ЕД “Св. Петка”; 

- ЕД “Пеленица”, 

- ЕД “Китка”  

Овие друштва активно соработуваат со локалната самоуправа во еколошки акции, 

предавања и одржување на здрава и чиста животна средина.  

 

Здруженија на граѓани кои делуваат во областа на културата и уметноста: 

- Полско здружение на граѓани во Македонија КЛУБ ПОЛОНИЈА Скопје 

- Здружение за култура и уметност СПЛУНГ АВТОРИ-ТЕАТАР 007-Скопје 

- ЗГ Руски сонародници во Република Македонија – Скопје 

- ЗГ за унапредување на уметничкото занаетчиство и ракотворење МАТА-КРАФТ- 

Скопје 

- Здружение МАКЕДОНСКА МОДНА ФОРМАЦИЈА – КЛАСТЕР ЗА МОДА И ДИЗАЈН- 

Скопје 

- ЗГ за едукација, валоризација, заштита и популаризација на културното наследство 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО- Скопје 

- ЗГ за промовирање, развивање и унапредување на нови иницијативи во културата и 

уметноста КОНСТРУКТОР- Скопје 

- ЗГ-Културно уметничко друштво ,,Александар Македонски"- Скопје 

- ЗГ за културна и научна афирмација и презентација ПРИМАВЕРА-Скопје 

- ЗГ КУЛТУРНА  РИЗНИЦА- Скопје 

- ЗГ за негување на древни традиции ,,КСАНТИКА", Скопје. 
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Здруженија на граѓани чија дејност се унапредување на социјалниот развој, 

застапување права на жените, децата, на лицата со посебни потреби, младите лица, 

пензионерите и др.: 

- Здружение на граѓанска акција АБ ОВО 

- Здружение на родители  на деца заболени од церебрална парализа – Скопје 

- ЗГ за деца со посебни потреби,, ДАМА – ЕЛ", Скопје 

- Здружение за акција против насилството и трговијата со луѓе ОТВОРЕНА ПОРТА – 

ЛА СТРАДА, Скопје 

- ЗГ Македонски Центар за женски права –ШЕЛТЕР ЦЕНТАР, Скопје 

- Здружение за еднакви можности " Еднаков пристап" 

- Здружение за ресоцијализација и социјална адаптација на лица со пречки  во развојот 

„Кон светлината“,Скопје 

- ЗГ "Центар за економски и социјален развој ЦЕСОР"- Скопје 

- Здружение за волонетризам ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ 

- ЗГ за волонтеризам ,,ОРО", Скопје 

- ЗГ „Млади за Европска иднина"- Скопје 

- Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди на Кисела Вода- Скопје 

- Здружение на пензионери на Кисела Вода- Скопје 

- ЗГ спортски клуб за бразилска џиу – џица „Д Стронгест", Скопје 

- Здружение на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија на Општина 

Кисела Вода- Скопје 

- Здружение за поддршка на темелни човекови вредности СОНЦЕ- Скопје 

- Организација на работодавачи на Македонија- Скопје 

- ЗГ за спортско, едукативни и хуманитарни активности "БОБАН ТРПКОВ-"Скопје 

- Организацијата на жени за родова еднаквост и рамноправност ОЖ-РЕР-РОЗА; 

- ЗГ за деца со малигни заболувања “Пеперутка” 

- ЗГ за деца и младинци со посебни потреби “Ластовица”. 

Во општината егзистираат неколку културни домови, аматерски театарски групи, 

музички здруженија и фолклорни друштва. До последната децентрализација во општината, 

двигател на фолклорот беше културниот амбасадор, ансамблот “Танец”. Негови 

наследници се фолклорните друштва “Зограф”, “Александар Македонски”, “Китка”  и “Питу 

Гули”. 
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4. Информирање и вклучување на јавноста 

Учеството на јавноста е многу битен  сегмент при изработка на документи од областа 

на заштитата на животната средина. Во сферата на заштита на животната средина, 

учеството на јавноста е регулирано и обезбедено преку националното законодавство и 

меѓународни конвенции: 

- Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста во процесот на 

донесување одлуки и пристап до правдата за прашања поврзани со животната 

средина (Архуска конвенција), (Службен весник на РМ бр.40/99); 

- Член 61 Постапка за донесување на планските документи, изготвувањето на прописи 

и учеството на јавноста во постапката, од Законот за животната средина (Службен 

весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 

187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и придружната подзаконска регулатива. 

Став 2 предвидува дека учеството на јавноста во подготовката и донесувањето на 

Националниот акционен план за животната средина и на локалните акциони планови 

за животна средина се одвива на начин и под услови определени од страна на 

надлежниот орган. 

Вклучување на јавноста во изработката на ЛЕАП е клучно не само поради законската 

обврска, но и поради тоа што јавноста е корисен и директен извор на информации за 

проблемите во животната средина на општината. Точната дијагноза на проблемите е прв 

чекор кон изнаоѓање на соодветни решенија за остварување на крајната цел, односно 

заштита и унапредување на животната средина. Преку анализа на мислењето на 

локалното население за состојбата со животната средина може пореално да се 

идентификуваат проблемите и утврдат потребите во насока на унапредување на 

животната средина на територијата на Општина Кисела Вода, како и потребата од 

спроведување на кампања за подигнување на јавната свест. 

При подготовката на ЛЕАП во општина Кисела Вода земени се во предвид и Начелото 

на учество на јавноста и пристап до информации, како и Начело на подигање на јавната 

свест за значењето и заштитата на животната средина, преку вклучување на јавноста во 

изработката на овој документ. Транспарентниот пристап при изработка на документот е 

обезбеден преку учеството на јавноста со свое мислење за состојбата на животната 

средина во општина Кисела Вода и идентификација на проблемите во Акционен План. За 

оваа цел беше изработен План за вклучување на јавноста од Општина Кисела Вода. 

Главниот метод за вклучување на јавноста беше спроведување на анкета за јавното 

мислење за квалитетот и проблемите од областа на животната средина во Општина 

Кисела Вода. 

Консултантскиот тим на ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл – Скопје во 

координација со Локалниот Комитет на општина Кисела Вода подготви Анкетен Прашалник 

и во периодот септември-октомври 2016 спроведе анкета во печатена форма и online 

форма (преку алатката - Smart Survey). Анкетата во печатена форма беше дистрибуирана 

од страна на координативното тело за изработка на ЛЕАП, и членови на Локален Комитет 
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и Работните Групи на ЛЕАП до месните заедници, а НВО претставниците ја дистрибуираа 

по нивното членство. 

Собрани и обработени се вкупно 193 Анкетни Прашалници. Направена е статистичка 

обработка и прикажани се резултатите од добиените прашалници. Од испитаниците на 

возраст од 20-30 години (27 се машки, 30 се женски), на возраст од 30-40 (18 се машки, 25 

се женски), на возраст од 40-50 (24 се машки, 20 се женски), на возраст од 50-60 (28 се 

машки, 21 – женски), на возраст над 60 години 16 – машки, 8 женски). Според местото на 

живеење,  најголемиот дел од испитаниците живеат во урбана средина. 

Резултатите од спроведената анкета за оценка на јавното мислење за состојбата со 

животната средина во о. Кисела Вода, Соопштение за заинтересираната јавност за учество 

во анкета  и Анкетниот прашалник дадени се во прилог. Резултатите од анкетата беа 

разгледани со членовите на ЛК и беа искористени во  процесот на приоретизација на 

проблемите во животната средина во Општина Кисела Вода. 
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5. Оцена на состојбата на животната средина во Општина 
Кисела Вода 

Преку оценка на сегашната состојба и анализа на трендови на промена на состојбата 

на медиумите од животната средина: воздух, вода, почва како и со користењето на 

земјиштето и природните ресурси се дефинираат проблемите во животната средина во 

Општината. Точна идентификација на проблемите во животната средина е првиот чекор 

кон подобрување на животната средина и постигнување на одржлив урбан развој. 

Процената на состојбата на животната средина во Општина Кисела Вода е направена 

според ДПСИР методологијата. Преку оваа методологија се анализира поврзаноста помеѓу 

притисоците кои движечките сили ги вршат врз животната средина и чекорите кои треба да 

се преземат за да се намали притисокот (загадувањето) врз животната средина. 

ДПСИР моделот го разгледува следниот процес опфатен во пет елементи: човечките 

активности се движечки сили кои што предизвикуваат притисок врз животната средина и 

влијаат на квалитетот на состојбата на животната средина при што ја модифицираат. Во 

зависност од интензитетот и времетраењето на притисоците, состојбата на животната 

средина се менува со што имплицира (предизвикува) нови, вообичаено негативни, 

влијанија врз медиумите на животната средина, здравјето на луѓето, природата, поради 

што пак општеството одговара (реагира) преку нови политики во животната средина, 

мерки, секторски активности и преку менување на јавната свест и однесувањето, што се 

дефинира како реакција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слика 15. Пример за употреба на ДПСИР методологија за медиумот ВОЗДУХ 

 

Оваа методологија ја истакнува причинско - последичната врска помеѓу движечките 

сили и проблемите, и помага во процесот на донесување на одлуки преку заедничко 

разгледување на економските, социјалните и прашањата од областа на заштитата на 

животната средина. 

3. СОСТОЈБА 

Квалитет на 
воздух 

4. ВЛИЈАНИЕ 
(имплицира) 

Здравје, Трошоци, 
Климатски промени 2.ПРИТИСОЦИ 

Емисии 

1. ДВИЖЕЧКИ СИЛИ 
Индустрија, Транспорт 

5. ОДГОВОР 
Менување на политики 
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Дефинирањето на проблеми од областите на животната средина претставува 

извлекување на заклучоци од оцената на состојбата на животната средина. Проблемите 

беа дефинирани во 5 одделни тематски области на животната средина: 1) воздух, 2) вода, 

3) отпад, 4) почва и искористување на земјиште и 5) природа.  

Во оцената на состојбата животната средина се прибираат информации за состојбата 

на квалитетот на животната средина, се согледуваат притисоците врз областите на 

животната средина и нивните движечките сили, кои влијаат врз состојбата на животната 

средина. При овој процес се дефинираат конкретните проблеми во секоја област од 

животната средина и се предвидуваат одговори во форма на мерки кои треба да се 

спроведат преку конкретни акции (Акционен план) за отстранување на проблемите и 

подобрување на состојбата на сите области од животната средина.    

 

5.1. ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ОТПАД 

Согласно важечката законска регулатива во областа на управување со отпад, 

Градоначалниците на општините се обврзани да доставуваат годишен извештај за 

постапување со неопасен отпад во соодветната општина до Министерството за животна 

средина и просторно планирање. Според годишниот извештај за квалитет на животната  

средина за 2015 година, многу општини во Република Македонија не доставиле годишни 

извештаи од Градоначалниците за постапување со комуналниот и друг вид на неопасен 

отпад, односно повеќе од 50% од жителите не се опфатени со извештаите, па затоа не 

може да се донесат прецизни заклучоци во однос на управувањето со комуналниот и 

неопасниот отпад во Република Македонија. 

 

 Видови на отпад и практики за управување со отпад  

Видовите на отпад се одредуваат според Листата на видови на отпад (Службен 

весник на РМ, бр. 100/05). Собирањето на податоци воглавно е преку истражување, 

проценки и административни податоци. Извештаите се во форма на соопштенија од страна 

на Државниот завод за статистика и годишните извештаи за управување со комунален 

отпад од градоначалниците на општините. 

На територијата на Општина Кисела Вода се лоцирани голем број на индустриски и 

стопански капацитети, па според тоа може да каже дека се создаваат скоро сите видови на 

отпад: комунален отпад, индустриски опасен и неопасен отпад, инертен отпад, отпад од 

производи и пакување, како и посебни видови на отпад.  
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 Комунален отпад и други видови неопасен отпад 

Комуналниот отпад се создава од физички лица од домаќинствата (отпад од 

домаќинства) и комерцијалниот отпад. Отпадот од домаќинствата е отпадот кој секојдневно 

се собира од домаќинствата, како и посебно собраниот опасен отпад од домаќинствата, 

кабаст отпад, градинарски отпад и слично (Закон за управување со отпадот (Неофицијален 

консолидиран текст). 

Количината на создаден комунален отпад како индикатор може да ни покаже во која 

насока се движи употребата и консумацијата на производи и добра, а посредно укажува и 

на потенцијалното оптеретување на животната средина, во колку не го препознаваме 

комуналниот отпад како можен ресурс. Зголеменото создавање на комунален отпад 

укажува на зголемена употреба и консумација на производи и добра. Имајќи во предвид 

дека скоро 100% од собраниот комунален отпад се отстранува на депонија со зголемено 

создавање на комуналниот отпад потенцијално се зголемува негативното влијание врз 

животната средина. 

Просечното годишно создавање на комунален отпад на национално ниво за 2015 

изнесува 786 тони. 

Создадениот комунален отпад во kg по жител на година, за 2015 година изнесува 380 

килограми. 

 
Табела 4. Количини на создаден комунален отпад на ниво на општина Кисела Вода 

Комунален отпад 2013 година 2014 година 2015 година 

Комунален отпад kg на глава жител 
384,00 
кг/жител 

370,00 
кг/жител 

380,00 
кг/жител 

Вкупно создаден отпад според глава на жител 22.354 тони 21.540 тони 22.122 тони 

Вкупни годишни количини во тони подигнати од 
страна на ЈП Комунална Хигиена 

15.579 тони 17.000 тони 18.000 тони 

Општина Кисела Вода опфаќа површина од 46.86 km2 и според пописот од 2002 

година има  вкупно 57.236 жители. Со последниот попис и по донесувањето на новиот закон 

за територијална организација во Општина Кисела Вода има вкупно население од 58216 

жители. 

Вкупното количество на генериран комунален цврст отпад на годишно ниво за 2015 

година се проценува на околу 22.122 тони. 

Според Извештајот од ЈП Комунална хигиена за месец август 2016, од територијата 

на општина Кисела Вода е подигнат 209.700 килограми комунален отпад, и тоа од Блок 

Усје (32.600 kg) и од Блок Драчево (177.100 kg). 

Според оваа проценка може да се каже дека состојбата со создаден комунален отпад 

на годишно ниво не е значително променета од претходниот ЛЕАП за општина Кисела 

Вода, кој е проценет на 22.000 тони на годишно ниво.  

ЈП „Комунална хигиена“- Скопје, чиј основач е Град Скопје, е едно од најголемите 

претпријатија од комуналната област во Република Македонија, кое делува и успешно се 

грижи за одржување на јавната чистота на подрачјето на Град Скопје.  
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Основна дејност на претпријатието е отстранување на отпадни води и ѓубре, 

санитарни и слични активности, како што се: собирање на безопасен отпад, собирање и 

обработка на останатиот отпад, собирање и третман на опасен отпад и собирање и 

третман на останатиот отпад. 

Процентот на население опфатено со организирано и редовно собирање на 

комуналниот отпад во урбаниот дел на општината e 100%, а во руралниот дел покриеноста 

се проценува на околу 80%. 

Во урбаниот дел од општината ЈКП “Комунална Хигиена” – Скопје врши собирање и 

отстранување на цврстиот комунален отпад, додека отпадот од руралните делови на 

општината, го собира КП “Зелениково”- Зелениково.  

Собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад од физичките лица и 

домаќинства во урбаниот дел на подрачјето на Град Скопје се врши од садови за негово 

времено одлагање – контејнери и пластични канти, а во руралните средини во канти од 120 

литри. 

Од неодамна на територијата на општина Кисела Вода се поставени и подземни 

контејнери за селекција на комуналниот отпад и отпадот од домаќинствата, на улиците: 

- Ул. „Михаил Чаков“ 

- Ул. „Дебарска“ 

- Н. Драчево, ул.„Бранко Заревски“ 

За функционално собирање и транспортирање на комуналниот отпад, подрачјето на 

Градот опфатено со Генералниот урбанистички план е поделено на 71 Блок, при што на 

територијата на Општина Кисела Вода се дефинирани девет блока. 

 
Табела 5. Блокови за собирање на комунален отпад на територија на Општина Кисела Вода 

БЛОК  Број на контејнери / 
канти 

Динамика 
неделно  

Капацитет на 
возило  

Блок Кисела Вода 1  152 6 пати 16 m3 

Блок Кисела Вода 2 188 6 пати 16 m3 

Блок Драчево 1 1.768  2 пати 8 m3 

Блок Драчево 2  1.567  2 пати 8 m3 

Блок Драчево /Припор  1.474  2 пати 8 m3 

Блок  
11 Октомври/Расадник/Пинтија  

1.432 2 пати 5 m3 

Блок Црниче 1  1.496  2 пати 8 m3 

Блок Пржино  1.220  2 пати 5 m3 

Блок Припор- Прогрес  1.215  2 пати 5 m3 

 

 Транспортирање и конечно згрижување на комунален отпад 

Со цел намалување на трошоците за транспорт на комуналниот отпад до депонијата 

Дрисла, се користат мобилни претоварни станици во кои се врши претовар на отпадот од 

малите специјални комунални возила и потоа отпадот се транспортира до депонијата.  
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На територијата на Град Скопје постојат четири локации на кои се врши претовар на 

комунален отпад и тоа во Општините Чаир, Карпош, Гази Баба и Кисела Вода, кои во 

наредниот период се планира да се зголемат како и опремат по типот на рециклажниот 

двор Карпош и Вардариште во кој се планира модерен трансфер центар со плато за 

истовар на отпадот, прифатни комори, автоматска преса, систем од рол прес контејнери со 

капацитет од 32 m3 во кои отпадот ќе се пресува и со помош на специјални возила 

ролкипери ќе се транспортира во депонијата Дрисла. 

Доминантен процес при конечно управување со отпадот во Република Македонија е 

отстранување на отпадот во контролирани депонии, по кој следува отстранувањето на 

отпадот во неконтролираните депонии. Процесите на компостирање, реупотреба, 

рециклирање на комуналниот отпад, како и согорување на отпадот со искористување на 

енергијата скоро и да не се застапени во земјава. 

Комуналниот отпад генериран во Општина Кисела Вода се депонира на депонијата 

Дрисла, која што го опслужува Скопскиот регион. Депонијата Дрисла почнала со работа во 

1994 година. Лоцирана е во југоисточниот дел од градот Скопје на оддалеченост од 14 km 

од центарот на градот. Се простира на површина од 76 ha, со проектен капацитет 

од 26.000.000 m3 депониран комунален отпад.  

Во проектната документација се планира дека истата ќе биде наполнета за околу 30 

години, но во досегашната експлоатација од 16 години, истата е исполнета до 33 % од 

вкупниот капацитет, што укажува на фактот дека следните 30 години има начин на 

депонирање, без претходна селекција и искористување на отпадот кој може да служи како 

секундарна суровина (хартија, метал, стакло, пластика). 

Депонијата Дрисла физички не припаѓа на подрачјето на општина Кисела Вода, но 

сепак не може да се занемари нејзиното влијание врз состојбата со животната средина во 

општината, особено врз површинските и подземните води и неопходно е нејзино 

интегрирано набљудување со цел заштита на животната средина на ниво на мини регион 

(општините Студеничани, Сопиште, Кисела Вода и Зелениково). 

 

 Диви депонии 

Во општина Кисела Вода како и во другите општини во Градот Скопје се создаваат 

диви депонии на комунален и инертен отпад. Некотролираното отстранување на отпадот и 

создавање на не-контролорани или диви депонии се мошне неповолни во однос на 

животната средина, здравјето на луѓето и животните, но и во однос на губење на 

природните ресурси. 

Дивите депонии во урбаниот дел редовно се чистат од страна на ЈКП “Комунална 

Хигиена” но најчесто истите повторно се обновуваат.  

Постоечките диви депонии сериозно го деградираат квалитетот на животната 

средина и го згрозуваат здравјето на луѓето што живеат во блиските населби.  
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Најчести локации на кои се создаваат диви депонии во урбаниот дел на општината 

се следните: 

 
Табела 6. Локација на диви депонии 

Локација место капацитет 

ул. “Томе Арсовски”   МЗ Бирарија 5 m3 

ул. “Првомајска” во близина на Новус   16 m3 

н. Припор кај последна 24 16 m3 

ул. “Сава Ковачевиќ” Крак 21 20 m3 

ул. “Сава Ковачевиќ” Крак 13 8 m3 

ул “Горги Димитров” кај градинката Весели Цветови 3 m3 

ул. “Зил Верн” Позади магацини на Славија 3 m3 

ул „Првомајска“ Крак 3 8 m3 

ул. “Герника” во с. Драчево (кај цигланата) 4000 m3 

ул. “Нов Пат” (позади ОХИС) 500 m3 

ул. „Пушкинова“ на крајот на улицата 6 m3 

ул. „Димо Хаџи-Димов“ на крајот на улицата 6 m3 

 

 Индустриски отпад 

Индустрискиот неопасен отпад се создава при производствените процеси во 

индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и 

количеството се разликува од комуналниот отпад. Овој отпад вообичаено се депонира на 

локални индустриски депонии, заедно со останатиот отпад од процесите или се депонира 

на комуналните депонии заедно со останатиот отпад. Подигањето на неопасниот отпад од 

стопанските субјекти се врши повремено, согласно претходно склучен договор меѓу 

стопанските субјекти и јавното комунално претпријатие.  

 Индустрискиот опасен отпад кој се создава во индустриските капацитети се чува на 

местата на генерирање, односно во кругот на фабриките (растурен или складиран на места 

означени за таа намена). Поради непостоење на депонија за опасен отпад во Македонија, 

привременото складирање на опасниот отпад во многу случаи е трајно складирање во 

несоодветни услови и потенцијална опасност за животната средина и здравјето на луѓето. 

ОХИС АД Скопје и во претходниот ЛЕАП за општина Кисела Вода бил детектиран 

како еколошко жариште и е на листата на приоритети за санација на т.н. „жешки точки“, но 

се уште не е направено ништо по однос на овој проблем. Овие депонии на индустриски 

опасен отпад не се во надлежност на општината, но бидејќи се наоѓаат на нејзина 

територија општината има голем интерес за наоѓање на трајно решение со овој вид на 

индустриски отпад. 

Во националниот имплементационен план за редукција и елиминација на POPs е 

нотирано дека постои истекување на линдан и/или неговите распадни продукти низ 

ѕидовите на бетонскиот базен при што почвата и водите се загадени со POPs. Резултатите 

од испитувањето на загадувањето на подземните води покажуваат дека највисоките 

концентрации на (НСН) хексахлороциклохексан, се утврдени во близина и на самата 

локација на депониите и изнесуваат 2950 пати повисоки од холандските лимити за 

интервенција. Највисока концентрација на тетрахлоретилен (16 пати повисока) и 
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пентахлоретилен (20 пати повисока) е утврдена во кругот на фабриката, додека во еден од 

бунарите во околната населба концентрацијата на пентахлоретилен е 3 пати повисока. Во 

текот на мерењата е утврдено присуство на жива, трихлорбензен и други органохлорирани 

јаглеводороди и тоа за 17,3 и 35 пати повисока концентрација. 

Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со 

италијанската компанија „Д’Аполонија“ во 2010 година, изготви студија за санација на 

депонијата со линдан која се наоѓа во кругот на фабриката ОХИС, но и до овој момент сè 

уште не е отпочната санацијата, а нема нити најава дека е планирано во блиска иднина да 

се отпочне со активностите.  

 

 Посебни видови неопасен отпад 

Министерство за животна средина и просторно планирање изготви и одржува 

регистри на постапувачите со отпад и тоа: Регистар на издадени дозволи за складирање 

на електричен и електронски отпад, батерии и акумулатори и отпадни масла, Регистар на 

издадени дозволи за транспорт на опасен и неопасен отпад и Регистар на издадени 

дозволи за складирање и третман на отпад (метал, хартија, пластика). 

 

 Отпад од производи и пакување 

Согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување се уредуваат 

барањата за заштита на животната средина кои мора да ги исполнува пакувањето при 

негово производство, пуштање на пазар и ставање во употреба. Исто така, регулирано е 

постапувањето со отпадот од пакување што ги опфаќа обврските и одговорностите на 

економските оператори и другите субјекти кои учествуваат во процесот на производство, 

пуштање на пазар и ставање во употреба на пакувањето, правилата за собирање, повторна 

употреба, преработка и отстранување, како и други услови за постапување со отпадот од 

пакувањето, известувањето и економските инструменти за постигнување на националните 

цели за собирање и преработка на отпад од пакување. 

Количината на отпад од пакување пуштено на пазар во 2014 година изнесува 

59.572,83 тони, од кои на територијата на Град Скопје околу 25.000 тони. Вкупниот процент 

на рециклирање на отпад од пакување за 2014 изнесува 27,08%, додека процентот на 

обновување или согорување во печки за согорување на отпад со обнова на енергија 

изнесува 27,38%.  

Според Националниот план за управување со отпад, националната цел за отпадот 

од пакување е да се постигне 25% рециклиран отпад до 2018 година, а согласно Законот 

за управување со пакување и отпад од пакување, до крајот на 2018 година 22,5% пластика, 

имајќи ги предвид само материјалите кои се рециклираат во пластиката. 

На национално ниво постои организиран систем за собирање и рециклирање на 

отпадот од производи и пакување. На територијата на град Скопје постојат компании 
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(Пакомак и Еуро-Екопак) кои постапуваат со отпад од пакување за што имаат и дозвола од 

страна на Министерство за животната средина и просторно планирање.   

 

 Инертен отпад/градежен шут 

Инертен отпад е отпадот што е отпорен и не подлежи на никакви значителни физички, 

хемиски или биолошки трансформации, не се раствора, не согорува и не реагира на друг 

физички или хемиски начин, не се биоразградува, а отпадот и неговиот исцедок не влијаат 

на друга материја со којашто доаѓаат во допир, на начин на кој може да ја загрозат 

животната средина, животот и здравјето на луѓето при што вкупното количество и содржина 

на загадувачките супстанции во отпадот и екотоксичноста на процедокот мора да биде 

незначителен за да не го загрозува квалитетот на површинските и/или подземни води. 

Во отсуство на евиденција, податоците за инертен отпад се доста ограничени и не 

можат да се предвидат. Овој отпад се создава при изведување на градежни, занаетчиски 

работи и преработувачки дејности и најчесто се исфрла заедно со комуналниот отпад или 

се остава на локации блиску до местото на генерирање на јавни површини или на места во 

индивидуална сопственост. Овие локации на непрописно отстранет инертен отпад најчесто 

се потенцијални диви депонии. 

 

 Земјоделски и биоразградлив отпад 

Земјоделскиот отпад настанува при изведување на земјоделски активности и ги 

претставува фракциите што може да се рециклираат (корисните делови од растителниот 

отпад, или пак малата количина на животински отпад), кој се сретнува во руралните 

средини на Општината. 

Најголемиот процент од комуналниот отпад припаѓа на биоразградлив отпад, каде 

припаѓа и земјоделскиот отпад. 

Информациите за биоразградливиот отпад (земјоделски отпад, зелени остатоци од 

парковите и зелените површини и од зелените пазари), отпадната биомаса од шумарството 

и од дрвната индустрија  се мошне ограничени дури и на национално ниво. Не постојат 

посебни системи за третман на ваквите видови отпад и истиот се подига заедно со 

комуналниот отпад и се депонира на санитарната депонија Дрисла или пак на 

неконтролираните диви депонии, што е спротивно на европските норми кои се 

транспонирани и во националното законодаство. 

Со Правилник е пропишано количеството или уделот на биоразградливи состојки во 

отпадот кои смеат да се депонираат на санитарна депонија заедно со комуналниот отпад, 

односно се предвидува количините да бидат намалени дури до 75%. 
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 Медицински отпад 

Медицинскиот отпад се создава во медицинските и во здравствените институции 

(стационари, болници, поликлиники и амбуланти, забни ординации, ветеринарни друштва 

и слично), кој настанува како производ на употребени средства и материјали при 

дијагностицирањето, лекувањето, третманот и превенцијата на болестите кај луѓето и кај 

животните. 

Согласно доставените податоци количината на пријавениот создаден медицински 

отпад за 2015 година на ниво на Р. Македонија изнесува 704,61 тони, споредбено со 2010 

година, каде количината на создадениот медицински отпад изнесувала 195,6 тони, така 

што количината на создаден отпад се зголемила за 3,5 пати. Количина од 11,87 тони течен 

отпад автоматски е третиран и 0,13 тони медицински отпад е закопан. Најголем дел од 

пријавената количина и припаѓа на инфективниот отпад (18 01 03*) со 613,50 тони.  

Во депонијата Дрисла во Скопје постои инсенератор за болнички отпад и се 

проценува дека таму се спалува околу 35% од вкупното количество опасен болнички отпад. 

Медицинскиот отпад генериран во амбулантите посебно се собира и се подига од страна 

на ЈКП “Комунална Хигиена” и се транспортира до инцинераторот во Дрисла. Од дневната 

болница за лечење на зависности во населбата Кисела Вода, годишно се подигаат 2.6 t 

медицински отпад (податок од ЈКП “Комунална Хигиена” за 2006 год.). Лековите и другите 

фармацевтски препарати со поминат рок се враќаат на производителите или 

веледрогериите.  

Генерално, во Република Македонија, медицинскиот отпад кој е предаден на други 

лица според доставените извештаи е соодветно третиран и неутрализиран и не 

претставува директна опасност по животната средина и луѓето. 

 

 Посебни видови на опасен отпад 

Опасниот отпад по својот состав или концентрации на опасни супстанции може да 

предизвика опасност по животната средина, животот и здравјето на луѓето како последица 

на опасните својства, како што се: експлозивност, реактивност (оксиданси), запаливост, 

надразливост, токсичност, инфективност, канцерогеност, мутагеност, токсичност за 

репродукција, екотоксичност и својства на испуштање отровни гасови при контакт со вода, 

воздух или киселина. 

Управувањето со опасен отпад не е во надлежност на општината, но за издавањето 

на Б интегрирани еколошки дозволи е надлежна општината. Со оглед на ова локалните 

инспектори треба да ги познаваат индустриските процеси во индустриските и стопанските 

капацитети кои можат да бидат извор на создавање на опасен отпад, карактеристиките на 

опасниот отпад и методите за негово згрижување, со цел да ги задолжат инсталациите 

соодветно да постапуваат со него.  

Во отсуство на национален систем за постапување со опасен отпад, доминантен 

начин е сопствено отстранување од страна на деловните субјекти што во најголем број 
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случаи е несоодветно и има негативни последици по животната средина и здравјето на 

луѓето.  

Времено складираниот опасен отпад претставува оној опасен отпад кој чека на 

отстранување или третман. Третманот може да се изведе во земјата на негово создавање 

доколку има таква постројка или да се извезе во друга земја.  

Во одредени случаи меѓународниот транспорт на опасен отпад е неопходен и 

оправдан во смисла на соодветно отстранување и третман на отпадот без последици по 

животната средина и здравјето на луѓето, како што е неговото користење како секундарни 

суровини или за продукција на енергија.  

Податоците за извоз на опасниот отпад се движат од 0,0025% за 2014 год. до 0,125% 

за 2015 год.  

 
Табела 7. Индустриски контаминирани локалитети – жаришта на територија на Општина Кисела 

Вода 

Име на 
компанија 

Процес Вид на отпад Вкупни 
количества 

(t/год) 

Количество 
на опасен 

отпад 
(t/год) 

Веројатни опасни 
компоненти во 
состав на отпадот 

Етерна 
ДОО 
 
Ул. Борис 
Трајковски 
бб - 
Стаклара 

Калциум 
флуорид за 
леарница 

Талог од 
пречистителна 
станица за 
отпадни води 

Не се 
достапни 

Не се 
достапни 

флуориди 

ОХИС АД 
 
 
Ул. Борис 
Трајковски 
бб - 
Стаклара 
 
 
Хлорно-
алкална 
постројка 
Постројка 
за линдан 
Депонија 
за HCH 
Депонија 
 
 

Производство 
на 
детергенти, 
акрилни и 
винилни бои 
 
 
 
 
Напуштени 
објекти 

Остатоци од 
перење на 
опрема 

5.0 5.0 Пигменти и други 
органски 
соединенија 

Отпад од 
електрична 
опрема 

0.1  Cu јони + NH4OH 

Талог од 
систем за 
ладење 

4.0 4.0 Метални јони + 
масла 

Метални 
оксиди 

10.0  SiO2, Al2O3 

Талог од 
филтрација 

20.0 20.0 Бази 

Мил од 
пречистителна 
станица 

7.5 7.5 Хиддроксиди, други 
активни материи 

Отпаден 
детергент 

10.0 10.0 30% NaOH, 
30%Na5P3O10 

Талог од 
пречистителна 
станица за 
постројка за 
производство 
на PVC 

1.5 1.5 PVC прашок и 
неоргански 
соединенија 

Цврст отпад 
од постројка 
за 
производство 
на PVC 

0.7 0.7 диоктифталат, Sn, 
Pb, Ba, Zn, Cd 
термостабилизатори 
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Цврст отпад 
што содржи 
пигменти 

3.0 3.0 Пигменти 

Пластично 
пакување  

8.6 8.6 Детергенти, активни 
нагризувачки 
материи, полимери 

Отпадна 
работна 
облека 

0.3 0.3 Масти, мастило, 
пигменти, 
растворачи 

Талог од 
пречистителна 
станица 

16.0 16.0 непознато 

Талог од 
омекнување 
на вода 

6.0  Јони на смола 

Отпадни 
акумулатори 

1.5 1.5 Pb, H2SO4 

Постапувањето со посебни видови на опасен отпад не е во надлежност на општината, 

но сепак треба да се следат сите индустриски и стопански субјекти кои се потенцијални 

создавачи на опасен отпад и да им се укажува на правилното постапување со отпадот во 

согласност со Законот и подзаконските акти од областа на управувањето со отпадот.  

На ниво на општина Кисела Вода не постојат податоци за посебни видови на опасен 

отпад кои можат да дадат преглед на состојбата со истите.  

Отпадни масла се минерални, синтетички или индустриски масла, во течна или во 

полутечна состојба, кои станале непогодни за употребата за којашто првично биле 

наменети, а особено употребените масла за моторите со внатрешно согорување, маслата 

за менувачките кутии, како и маслата за турбини и хидрауличните масла вклучувајќи ги и 

масните остатоци од резервоарите, мешавини од вода и на масла и емулзии. 

Во регистарот на МЖСПП постојат правни субјекти кои имаат дозвола за преземање, 

транспорт, складирање и третман на отпадни масла, од кои на територијата на општина 

Кисела Вода е компанијата МИКО ДООЕЛ.  

Со цел спречување на употребата на отпадните масла како гориво и исфрлање на 

отпадните масла директно во почвата или во канализационите системи, потребно е 

субјектите кои создаваат отпадни масла, да ги складираат соодветно и да ги предадат на 

некој од овластените субјекти. 

За отпад од полихлорирани бифенили (ПХБ), полихлорирани терфенили (ПХТ), 

монометил-тетра-хлородифенил метан, монометил-дихлоро-дифенил метан, монометил-

дибромо-дифенил метан, како и секоја смеса којашто содржи некоја од гореспоменатите 

супстанции, во вкупно количество од над 0,005 масени проценти, не постојат сознанија за 

производство, увоз и промет на ПХБ на ниво на општината. 

Електронска база на податоци за евиденција на ПХБ на ниво на Р.Македонија води 

Канцеларијата за неразградливи органски загадувачи при Министерство за животна 

средина и просторно планирање. Доколу на територијата на општината постојат 

индустриски капацитети со сомнежи за опрема која е деконтаминирана со ПХБ или масла 

за кои постои сомнеж дека се контаминирани, потребно е да се побара помош за анализа, 

идентификација и соодветно означување според Правилникот за начинот и условите за 
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постапување со ПХБ, начинот и условите што треба да ги исполнуваат инсталациите 

и објектите за отстранување и за деконтаминација на ПХБ, искористените ПХБ и начинот 

на означување на опремата која што содржи ПХБ.   

Отпад од потрошени батерии и акумулатори најчесто се одлагаат како составни 

делови на цврстиот отпад, во депониите, без претходно да им бидат отстранети 

компонентите коишто претставуваат опасен отпад.  

Отпадната електрична и електронски опрема, исто така најчесто се одлага во 

рамки на цврстиот цврстиот отпад, во депониите, без претходно да им бидат отстранети 

компонентите коишто претставуваат опасен отпад.  

Во регистарот на МЖСПП постојат правни субјекти кои имаат дозвола за преземање, 

транспорт, складирање и третман на отпадна електронска и електрична опрема, батерии и 

акумулатори, од кои на територијата на општина Кисела Вода е компанијата 

МИКО ДООЕЛ.  

Со цел спречување на одлагање и мешање на овој вид на отпад со комуналниот, 

потребно е субјектите кои поседуваат таков вид на отпад, потребно е да го складираат 

соодветно и да ги предадат на некој од овластените субјекти. 

Искористени возила (отпадните автомобилски школки) не се опфатени со 

организирано собирање. Вообичаено, нив ги собира неформалниот сектор од диви 

депонии или од технички несоодветни складишта. Тие се преработуваат за искористување 

на резервните делови или се третираат како старо железо. 

Отпадните гуми од моторни возила (автобуси, камиони, приколки, мотоцикли и 

друго), земјоделски машини, градежни машини и слично чијашто употребна функција 

завршила, главно се депонираат, а дел од гумите нелегално се палат.  

На територијата на Р.Македонија постојат правни субјекти кои се регистрирани и 

имаат дозвола за превземање, транспорт и складирање, како и физички третман на 

искористени гуми, како што се ДПУ Новометал ДОО Скопје и ДППУ ЕКО ЦИРКОН ДОО. 

 

 Идентификација на проблемите во тематската област „отпад“ 

- Појава на диви депонии, 

- Непостоење на План и Програма за управување со отпад на територија на Општина 

Кисела Вода, 

- Несоодветно депонирање на индустриски опасен отпад во близина на местата на 

создавање и негово напуштање (пр. Охис), 

- Непостоење на функционален систем за сепарирање на комуналниот отпад, 

- Недоволен број на подземни контејнери за селекција на отпадот и недоволна 

информираност на граѓаните, 
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- Несоодветно сервисирање и санитарно-хигиенско одржување на контејнерите и 

пластичните канти за отпад, 

- Несоодветно поставување на контејнери во урбаната градска средина (пр. автобуски 

постојки), 

- Недостаток на податоци за количини на отпад (пр. индустриски и медицински на ниво 

на општина), 

- Недостаток на податоци за количини на отпад (пр. индустриски и медицински на ниво 

на општина, 

- Неискористување на отпадот за добивање енергија. 

 

 Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во тематска 
област „отпад“  

Приоритетните проблеми во тематската област - управување со отпад, кои беа 

идентификувани од жителите на општина Кисела Вода кои беа вклучени во изработката на 

ЛЕАП-от (членови на работни групи, членови на локален комитет и анкетирани граѓани) 

можат да се решат со предложени мерки и активности кои се во согласност со 

националните плански документи во областа на управување со отпадот.  

Предложените мерки се однесуваат на: 

- Чистење на постоечките депонии според изготвен План за санација и ремедијација 

на исчистените локации, 

- Ремедијација и пренамена на просторот, 

- Воспоставување на мониторинг и следење на состојбата, 

- Изработка на План и Програма за управување со отпад за општина Кисела Вода и 

нивна реализација, 

- Анализа на состојбата со индустриски отпад на територија на општината, 

- Ремедијација на локални диви депонии за индустриски отпад, 

- Актуелизирање на проблемот со “Охис“, 

- Едукација на правните индустриски субјекти, 

- Воспоставување на мониторинг и следење на состојбата со управувањето со 

неопасниот отпад (комунален, неопасен и инертен) кој бил собран, транспортиран и 

отстранет на депонија, 

- Анализа на количините и видовите на создаден комунален отпад со цел оравданост 

од воведување систем за селектирање, 

- Обезбедување потребна инфраструктура за воведување функционален систем, 

- Редовно собирање на селектираниот отпад, 
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- Реализирање на проекти за реупотреба на отпадот.  

 

5.2. ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ВОДА 

 Состојба со животната средина  

Поширокото подрачје на Општина Кисела Вода е дел од територијата на сливното 

подрачје на реката Вардар кој претставува најголем воден потенцијал во Република 

Македонија. Квалитетот на водите на водите во река Вардар како основен хидрографски 

ентитет во поширокиот регион се следат на вкупно шест мерни места по нејзниот ток. Во 

продолжение е даден квалитетот на водите во двете мерни места во околината на градот 

Скопје. 

- Радуша (возводно од Скопје) – проценетиот квалитет е со вредности за II класа. 

- Таор (низводно од Скопје) – проценетиот квалитет е со вредности за III класа. 

 

Слика 16. Мрежа на мерни места за мониторинг на квалитетот на површински води 

 

На територијата на општина Кисела Вода застапени се и други водни ресурси 

односно Маркова река и Мала Рада (село Драчево), како и присуството на подземни води.  

Маркова река е десна притока на река Вардар, која тече јужно од градот Скопје, со 

вкупна должина од 30km. Маркова река протекувајќи крај селата Варвара и Батинци, 

непосредно кај Драчево, Маркова Река навлегува во Скопската Котлина и течејќи низ 

својата алувијална рамнина во Скопското Поле, близу населбата Горно Лисиче се влева 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5
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во реката Вардар. Денес водите на Маркова Река единствено се искористуваат за 

наводнување на нивите со пченка, пченица и овоштарниците во селата Варвара и Маркова 

Сушица, напојување на стоката во селата во горниот тек (Маркова Сушица, Малчиште), 

како и за исцрпување на песок за бетон во селото Батинци. Покрај Маркова река низ селото 

Драчево тече и потокот Мала Рада. 

Најголеми корисници на водните потенцијали се: индустријата, земјоделството и 

домаќинствата. Прецизни податоци за количините, распоредот и интензитетот на 

користење на ресурсите недостасуваат но врз основа на теренските сознанија произлегува 

дека покрај користењето на Маркова река за индустриски потреби се почесто е 

користењето на бунари за задоволување на потребите на стопанството.  

Бунари за снабдување со индустриска вода користат: ОХИС, Цементарница, Беровиќ 

бетон а надвор од употреба се потенцијалите на бунарите во Стакларница и ИГМ-Драчево. 

 

Водоснабдување 

Водата претставува еден од најважните медиуми во животната средина, истата е 

ограничен и основен ресурс, неопходен за одржување на животот, со кој што се обезбедува 

социјална добросостојба, економски просперитет и здравје на екосистемот. 

Согласно Законот за води ("Сл. Весник на РМ" бр.87/08) јавното водоснабдување на 

населението е снабдување со вода за пиење на повеќе од пет домаќинства односно повеќе 

од 20 жители, снабдување од сопствени објекти на претпријатија и други правни лица кои  

произведуваат и/или вршат промет на храна и пијалаци и снабдување на јавни објекти 

(воспитно-образовни установи, здравствени установи, правни лица од областа на 

туристичко-угостителската дејност, сообраќајот и друго).  

График 1. Квалитет на вода за пиење во проценти (Извор: Министерство за животна средина и 
просторно планирање) 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE)
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
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Согласно Правилник за безбедност на вода за пиење ("Сл.Весник на РМ" бр.57/04), 

како и Европските директиви од оваа област, дефинирана е потребата од вода на 

150лит/ден/човек со тенденција да се подигне на 200 лит/ден/човек, како минимална 

потреба. Реалните потреби за вода се дефинираат како урбани и рурални а тоа е за урбани 

300-400 лит/ден/човек а за рурални средини 200 лит/ден/човек. 

Пристапот до безбедна вода за пиење изнесува 94% (период од 2001 до 2015 година) 

со тоа што во градовите населението има пристап до безбедна вода за пиење во 99%, а 

во руралните населби 78% од населението пие здравствено-исправна вода за пиење, 

додека остатокот е изложен на повремен ризик од бактериолошко загадување на водата 

за пиење. 

Главни објекти на системот за производство и за дистрибуција на вода за Град Скопје 

се: изворот Рашче, бунарските подрачја Нерези и Лепенец, хлоринаторски станици, 

препумпни станици, хидрофори, резервоари и водоводна мрежа. 

Потребите за вода за општина Кисела Вода скоро во целост се обезбедуваат од 

изворот Рашче кој се состои од две Каптажи Рашче 1 и Рашче 2, со вкупен инсталиран 

капацитет од 6 м3/во секунда односно 6000 литри/во секунда. 

Просечната по потрошувачка од вода просечно се движи од 3 - 5 литри на ден по 

човек. 

 

Водоснабдување на население со вода за пиење 

Водоснабдувањето се одвива преку локални водоснабдителни системи. Процентот 

за поврзаност на јавните системи за водоснабдување во општинските урбани области е 

многу повисок и се движи од 82% до 100%. Кај руралните процентот на домаќинствата со 

јавните системи за водоснабдување е доста различен и се движи од 10 до 100%. Како вода 

за пиење се користи вода од извори, подземни води и површински води.  

График 2. Користење на водни ресурси по сектори (Извор: Министерство за животна средина и 

просторно планирање) 
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Во периодот од 1990 до 2014 година, се бележи променлив тренд на користење на 

водите во земјата, посебен пораст на потрошувачка на вода е забележан во 2004 и 2012 

година. 

График 3. Бруто зафатена подземна вода 

Со цел задоволување на потребите за водоснабдувања на домаќинства и индустрија 

се врши зафаќањата на подземните води. 

Водоснабдувањето на населението во Општина Кисела Вода главно се врши преку 

централниот систем за водоснабдување на ниво на град Скопје со кое управува ЈП 

,,Водовод и канализација“. Согласно хемиските и микробиолошките анализи кои ги 

спроведува Центарот за санитарна контрола при ЈП ,,Водовод и канализација“ и согласно 

Правилникот за безбедност на водата за пиење (Сл. Весник на РМ бр.46/08) водата е 

исправна за употреба.  

На територијата на Општина Кисела вода постојат и две чешми кои се користат од 

населението, а тоа се чешмите кај Заводот за лечење на зависности и Св. Петка. 

Квалитетот на водата од овие чешми за жал не ги задоволува критериумите за квалитет 

особено од микробиолошки аспект.  

Во некои зони во општина Кисела Вода поради недостиг на количество на вода за 

пиење, постојат заостанати или ново избушени бунари кои се користат за пиење, посебно 

во зоните на неурбанизирани и стари населби како делови од с. Драчево, Усје, зоната над 

Пинтија и позади стакларницата. Овие води не се контролирани и нема податоци за 

реалната состојба.  

Постојат зони како Горниот дел на с. Драчево, Усје, Пинтија и делови позади 

стакларницата кои се соочуваат со недостаток на вода поради несоодветна инсталација 

или поради зголемени потреби на вода поради дополнителни нерегистрирани приклучоци 

на вода.  
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Вкупните загуби на вода од јавниот систем за водоснабдување на ниво на Скопје 

изнесува околу 43%. На територијата на Општината Кисела вода поради интензивната 

изградба на станбени и стопански објекти, како и поради злоупотреба на системот за 

дистрибуција на вода за пиење како техничка вода и вода за останати потреби, се јавува 

недостиг на вода односно дополнителни потреби за вода. 

Друг проблем во поглед водоснабдувањето на територијата на општина Кисела Вода 

е потребата од замена на азбест-цементните цевки кај постоечката водоводна мрежа, која 

е изградена пред 1990 година. 

 

Снабдување со вода за индустриски потреби 

Снабдувањето со вода во индустријата ги опфаќа сите количества на вода кои се 

непосредно зафатени и обезбедени од страна на деловните субјекти. Количествата на 

води се утврдени со мерења направени со водомер или се проценуваат според 

нормативите за определена дејност. Според статистичките податоци, количините на вода 

за потребите на индустријата се обезбедуваат од површинските води (водотеци, 

акумулации, езера). 

Индустриските објекти користат за свои индустриски потреби подземна вода и вода 

од јавниот систем за водоснабдување. На територијата на општина Кисела Вода бунари за 

свои потреби имаат изградено: ОХИС (Пумпна станица Лисиче 1 и Лисиче 2), 

Цементарница (три бунари), постојат бунари за индустриска вода во стакларницата, 

Беровиќ бетон, ИГМ-Драчево и други помали корисници. 

 

Вода за наводнување 

Поволните климатски и педолошки услови создаваат добра основа за интензивно 

земјоделско производство на одредени високо исплатливи земјоделски култури. Поради 

нерамномерната временска и просторна распределба на врнежите, наводнувањето на 

почвата е неопходен услов за успешно земјоделско производство.  

Водата за наводнување која се користи во општина Кисела Вода генерално потекнува 

од јавниот систем за водоснабдување (за полевање на јавни зелени површини и приватни 

дворови), исто така од подземни води и од површински води.  

Површинските води или водите на Маркова река, како и Мала Рада (село Драчево) 

директно се користат за наводнување но не постојат релевантни податоци. Честа е 

употребата на подземните води како вода за полевање кои се од приватни инсталации во 

форма на пумпи за локално користење на дадената земјоделска површина, меѓутоа нема 

достапни податоци за количините на потрошена вода за оваа намена. Како еден од 

приоритетните проблеми е и непостоење на систем за наводнување во н.м. Усје. 

Карактеристична е злоупотребата на јавниот систем за водоснабдување со 

неконтролирано испуштање на вода во зелените површини од јавен карактер. 
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 Заштита од порои и поплави  

Природните услови и покривањето на особено ниски шумски видови кои се 

значително деградирани, како и чести краткотрајни врнежи и неизбалансиран воден режим, 

резултира со појава на чести поплави. 

Согласно Националната стратегија за води реката Вардар е регулирана во Скопје и 

низводно од каналот во Скопје, меѓутоа евидентно е продлабочување и појава на ерозија. 

Ерозијата е евидентната и во притоките на Маркова река и Кадина река, додека населби 

изложени на поплави се Драчево, Долно Лисиче, Сарај, Ѓорче Петров и некои други 

населби во Скопската котлина. 

Со цел заштита од поплави и порои на територијата на општина Кисела Вода 

изградени се Усјанскиот канал и каналот кај Теферич. Иако објектите имаат пред се 

хидротехнички карактер евидентно е нивното неодржување.  

Заштитниот канал кај Теферич во долниот дел завршува како зацевен и се 

приклучува на новоизградениот магистрален вод кај Расадник и истиот во отворениот дел 

е потребно редовно да се одржува.  

Усјански канал во горниот дел е во заштитна функција но во долниот дел (на 

територија на Општина Аеродром) функционира како канал за индустриска и фекална 

отпадна вода. Во слична функција генерално е и Мала Рада во Драчево. Појавата на 

вегетација на талозите во каналите е нормална појава која треба редовно да се одржува. 

 

 

 Состојба на водотеци 

На територијата на Општина Кисела вода постои еден константен водотек Маркова 

река и повремен водотек Мала Рада во село Драчево која заради својата положба и сливно 

подрачје во одредени состојби делува како поријница која е регулирана како таква во својот 

ток. Многу позначајна е Маркова река како хидроеколошки систем. 

Значајно е да се нагласи влијанието на речната тераса на Маркова река за состојбата 

со квалитетот на подземните води и влијанието врз полето околу Драчево.  

Коритото на Маркова река е уредувано во минатото, меѓу другото и од аспект на 

заштитни насипи. Но сегашната состојба е влошена поради појава на запуштени насипи 

наместа сериозно оштетени, затрупано корито со смет и наноси, неуредено корито, 

неконтролиран раст на вегетација,  узурпирање на коритото, како и неконтролиран испуст 

на недефинирани отпадни води и отпадоци (од индустриските објекти покрај реката). 

Според класификацијата на водотеците во Република Македонија ("Сл.Весник на РМ" 

бр.18/99) Маркова река е класифицирана во втора категорија. 

Иако текот на реката на територијата на Општина Кисела вода е краток тој се наоѓа 

помеѓу три моста кај селото Батинци, за Драчево и железничкиот премин кај ОХИС. 

Моменталната состојба на запуштеното корито може да биде сериозен проблем за 

комуникациите. 
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 Мониторинг на водите 

Мониторингот на состојбата на квантитетот и квалитетот на сите водни тела во 

Република Македонија и на водите наменети за користење се врши согласно Законот за 

води. Целта на мониторингот е да се воспостави и да се одржува сеопфатна база на 

податоци потребни за управување и преглед на состојбата со водите во рамките на 

подрачјата на речните сливови. За мониторинг на површинските и подземните водни тела 

е воспоставена државна хидролошка мрежа за мониторинг. За општините, општините во 

градот Скопје и градот Скопје, се воспоставени локални мрежи за мониторинг. 

Податоците за квалитетот на водотеците во Република Македонија се добиваат од 

Управата за хидрометеоролошки работи. Во рамките на RIMSYS програмата се 

дефинирани 20 мерни места на реките и параметрите кои се следат. 

УХМР го следи квалитетот и квантитетот на површинските и подземни води. 

Градскиот завод за здравствена заштита е задолжена институција за следење на 

квалитетот на водите кои се користат како вода за пиење, без разлика дали се од јавниот 

водоснабдителен систем или од друго потекло и спроведувач на планот за епидемиолошка 

заштита на населението на град Скопје и поблиската околина. Според Законот во контрола 

на здравствена исправност севкупно надлежна институција е РЗЗЗ. ЈП „Водовод и 

канализација“ го следи квалитетот на водата за пиење како и состојбата со квалитетот на 

испуштената отпадна вода. 

За Маркова река на територијата на општина Кисела Вода не постојат податоци за 

квалитетот на реката во континуитет. Според УХМР, Маркова река во горниот ток до влезот 

во општина Кисела вода е река од втора категорија, по влезот на територијата на 

општината состојбата со квалитетот на водата се менува поради влијанија од Дрисла и 

инсталираните индустриски капацитети (Беровиќ бетон испушта вода од сепарирање на 

песокот што придонесува за наглото зголемување на суспендираниот материјал во 

коритото), како и останатите индустриски објекти кои низводно го оптеретуваат токот со 

своите испусти. 

Квалитетот на водата од јавниот систем за водоснабдување се следи дневно на 

следните места: населба Драчево, село Драчево, населба Припор, населба Кисела вода, 

Чешма, населба 11 Октомври и населба Пржино, од страна на Центарот за санитарна 

контрола и надзор на ЈП Водовод и канализација  со две мобилни екипи и Градскиот завод 

за здравствена заштита.  

Комуналните отпадни води се предмет на мониторинг на ЈП "Водовод и канализација" 

според Законот за води и Законот за животна средина. 

Нема континуирани податоци за влијанијата на испуштениот течен отпад од 

индустриските објекти како и влијанието на септичките јами кои се користат за испуштање 

како на индустриски отпадни води така и на отпадни води од домаќинствата кои не се 

приклучени на канализациониот систем. 
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 Загадување на водите 

Загадувањето на водите е како резултат на навлегување на опасни материи, 

супстанции, отровни или загадувачки материи и отпад во водните тела. Испуштањето на 

индустриски и земјоделски течен отпад, урбани отпадни води, како и отпадни масла во 

канализацијата, површинските или подземните води тела или во системи за одводнување 

доведува до загадување на водите. 

Согласно Годишниот извештај за квалитетот на животна средина за 2015 година на 

одредени мониторинг-станици лоцирани на реката Вардар евидентиран е еутрофичен 

статус на водите со висок степен на БПК. Овие резултати може да ја одразуваат состојбата 

на неефикасното пречистување на урбаните и индустриските отпадни води во земјата, како 

и несоодветната заштита на речните басени. 

Согласно ЛЕАП за град Скопје како и досега изработените планови и Студии на ниво 

на град Скопје, предвидено е комбинирано третирање на отпадните води и тоа 

реконструкција на постоечката пречистителна станица за комунални отпадни води во 

Драчево, нејзино осовременување и одвод на останатите отпадни комунални води во 

централна пречистителна станица.  

Согласно Законот за води ("Сл. Весник на РМ" бр.87/08) урбаните отпадни води и 

индустриските отпадни води е потребно соодветно да се третираат пред испуштањето во 

реципиентот (река или отворен канал). Доколку испустот се врши во реципиент река или 

отворен канал, истиот мора да ги задоволи критериумите за испуст согласно 

категоризацијата на водотеците пропишани со Уредба за класификација, категоризација на 

водотеците (Сл. Весник на РМ" бр.18/99).  

Секое испуштање на индустриски отпадни води, треба да се врши под услови и на 

начин определен со дозволата за испуштање односно интегрираната еколошка дозвола 

согласно Закон за животна средина ("Сл. Весник на РМ" бр.50/05). 

 

Комунални отпадни води 

Комуналните отпадни води се собираат, одведуваат и пречистуваат преку системите  

за собирање и одведување на отпадните води. За пречистувањето на комуналните отпадни 

води Министерството за животна средина и просторно планирање донесува Програма за 

одведување, собирање и прочистување на урбаните отпадни води. Предлог програмата се 

изработува врз основа на предлог донесен од советите на општините во градот Скопје. 

На ниво на град Скопје постои одводен систем за комунални отпадни води и систем 

за одведување на атмосферските води. Должината на колекторската мрежа изнесува 

290km, а на канализационата мрежа е со должина 1300km. Покриеноста на населението 

со одвод на атмосферски води е околу 20%, а со одвод со канализационен систем околу 

65%, септички јами користат околу 25%, а неконтролиран испуст има кај 10% население.  

На ниво на град Скопје се врши ограничен мониторинг на квалитетот на испуштените 

комунални отпадни води од страна на ЈП "Водовод и канализација", кој е и одговорната 
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институција за управување со инсталираниот систем и за развој и одржување на 

централниот систем за одведување на урбаните отпадни води. 

На територијата на Општина Кисела Вода не постои организирано третирање на 

комуналните отпадни води со исклучок на пречистителната станица која е лоцирана во 

кругот на инсталацијата ОХИС ги третира отпадните води од населба Пинтија и 

препумпната станица во месноста Потстаница во Драчево (пуштена во употреба во 2013 

година) која врши прифаќање на целокупната примарна, секундарна и терцијарна 

канализациска мрежа од Драчево.   

Комуналните отпадни води од другите делови на општината се одведуваат со 

колекторскиот систем во моментов на два испуста, едниот испуст е директно во Вардар, а 

другиот испуст e Усјански канал.  

Меѓутоа еден од главните проблеми и приоритети е доизградба на системот за 

одведување на комунални отпадни води во Драчево, Усје, Пинтија, Расадник и системот за 

одведување на атмосферски води (н.м. Припор). 

Имајќи ја во предвид брзата изградба на објекти на територијата на општина Кисела 

Вода, за кои е потребно и соодветна инфраструктура како одводна мрежа и потребата од 

дефинирање на постоењето на испусти надвор од централниот одводен систем и нивно 

елиминирање со цел заштита на подземните води и спречување на загадувањето на 

животната средина. 

 

Индустриски отпадни води 

Испуштањето на индустриските отпадни води се врши на начин и под услови 

определени со дозволата за испуштање односно интегрираната еколошка дозвола 

дефинирано согласно Законот за животна средина ("Сл. Весник на РМ" бр.50/05). 

Министерството за животна средина, Министерството за транспорт и врски и Градот Скопје 

се должни да ефлуентите од индустриските отпадни води коишто влегуваат во системите 

за собирање и прочистување на урбаните отпадни води да бидат подложни на 

предтретман. 

На територијата на Општината Кисела вода има голем број на инсталирани 

индустриски капацитети. Пречистителна станица за своите отпадни води има инсталирано 

и е во функција во инсталацијата ОХИС. Постројка за своите технолошки води има во УСЈЕ 

Цементарница. Постојат низа други објекти особено во новоизградените делови околу 

ОХИС на патот кон Драчево во индустриската - услужна зона, покрај Цементарница и 

стопанските објекти во кругот на стакларницата. Индустриски објекти се за различна 

намена: хемиски, текстилни, прехранбени, дрвно преработувачки, сервисни. Овие 

индустриски капацитети отпадни води ги испуштаат главно во канализациониот систем или 

во септички јами. 

Индустриските објекти се најголеми потрошувачи на вода, која се користи како 

технолошка вода, за ладење, миење, делови од производи, одржување на простори и 

околина, миење на возила и слично. Карактерот, количините и начините на обработка на 

сите води кои се користат во индустриските објекти не е дефинирано. За таа цел е потребно 
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да се дефинира количината на отпадна вода, кои процеси за обработка се применуваат, 

каде се испушта отпадната вода и начинот на третман на истата. 

 

 Можни негативни влијанија 

Контрола на емисиите и контрола на загадување е редуцирање на испуштањата на 

загадувачки материи и супстанции, како и намалување и елиминирање на испуштањата на 

приоритетни опасни материи и супстанции.  

Објектите и постројките коишто во процесот на производство, преработка, полнење и 

складирање, користат или применуваат опасни материи и супстанции, доколку не се 

градат, работат и одржуваат на начин што исклучува директно или индиректно загадување 

на водите, можат да влијаат врз квалитетот на водата. 

Состојбата со несоодветно управување отпадните води доведува до можни 

негативни последици пред се по здравјето на населението. 

Во сегментот на водоснабдувањето најчеста причина за неисправни наоди во 

физичко-хемиската анализа се должи на отсуство на резидуален хлор или зголемена 

содржина на железо во суровата вода и во многу мал процент заради зголемена содржина 

на нитрити од копани или дупчени бунари од индивидуални корисници. Кај бактериолошки 

позитивните наоди најчесто се работи за зголемен број на аеробни мезофилни бактерии. 

Токсичните параметри се во границите на законските норми. 

На територијата на град Скопје, како и на територијата на општина Кисела Вода 

појавата на хидричните заразни болести е скоро елиминирана, меѓутоа несоодветната  

употреба на постоечките инсталации за одведување на фекалните и атмосферските води, 

како и нивно мешање или недоизграденост на инфраструктурата за одведување на 

отпадните може да предизвика загадување на животната средина. 

Тоа може да резултира со појава на инфективни хидрични болести како што се: 

хепатитис, менингитис, дизентерија, дифтерија и слично. Подобрување на состојбата е 

потребно во зоните на отворените канали за одводнување или заштита од поплави кои се 

преполни со отпадоци, кои како такви негативно влијаат врз животната средина. Ова е 

особено важно да се напомене заради присуството на бунари и чешми кои неконтролирано 

се користат од населението.  

Исто така потребна е редовна контрола на чешмите на територијата на Општина 

Кисела вода и контрола на квалитетот на водата во зоните кои имаат проблем со 

недоволно количество на здрава и санитарно исправна вода за пиење од јавниот 

водоснабдителен систем. За таа цел е потребно реконструкција на мрежата за 

водоснабдување, како и целосно и соодветно покривање на територијата со систем за 

одведување на отпадните и атмосферски води, и воведување на техничка вода со што ќе 

се елиминира или минимизира негативното влијание врз животната средина.  
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 Идентификација на проблемите во тематска област - води 

Како клучни и приоритетни проблеми во делот за води на територијата на Општина 

Кисела Вода се издвоени следните: 

- Недоизграденост на системот за одведување на комунални отпадни води во Драчево, 

Усје, Пинтија, Расадник; 

- Мешање на атмосферски и фекални канализациони води; 

- Недоволна изграденост на системот за одведување на атмосферски води (н.м. 

Припор); 

- Немање пречистителна станица на територија на општината; 

- Недоволно количество на вода за пиење во одредени зони (с. Драчево, горна зона на 

Усје и Пинтија и др.); 

- Злоупотреба на системот за дистрибуција на вода за пиење како техничка вода и вода 

за останати потреби; 

- Замена на азбест-цементните цевки кај постоечката водоводна мрежа која е 

изградена пред 1990 година; 

- Непостоење на систем за наводнување (н.м. Усје); 

- Отсуство на кружен тек (циркулација) на водата и немање на доволен притисок на 

одредени делници; 

- Неквалитетна вода за пиење во општина Кисела Вода; 

- Непостоење систем за зафаќање и користење на техничка вода за наводнување на 

јавни зелени површини. 

- Застарена водоводна инсталација со азбест-цементни цевки, изградена пред 1990 

година; 

- Испуштање на нетретирани индустриски отпадни води во реципиенти; 

- Неодржување на зоните на отворените канали за одводнување или заштита од 

поплави кои се преполни со отпадоци, кои како такви негативно влијаат врз животната 

средина;  

- Недостиг од контрола на чешмите на територијата на општина Кисела вода;  

- Недостаток на систем за информирање на граѓаните за состојбите со квалитетот на 

водата за пиење и наводнување. 

 

 Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во тематска 
област - вода 

Водата како еден од најважните медиуми во животната средина и како ограничен и 

основен ресурс неопходен за одржување на животот е од суштинско значење. За таа цел 
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се наметнува потреба од превземање на соодветни приоритетни мерки за заштита и 

рационална употреба на истата, наведени подолу: 

- Изградба и реконструкција на системот за одведување на комунални отпадни води во 

Драчевo; 

- Изградба на системот за одведување на комунални отпадни води во Усје; 

- Изградба и реконструкција на системот за одведување на комунални отпадни води во 

Пинтија; 

- Изградба и реконструкција на системот за одведување на комунални отпадни води во 

Расадник; 

- Изградба на посебна инфраструктура за атмосферска и фекална канализација; 

- Изградба на систем за одведување на атмосферски води (н.м.Припор); 

- Изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води на територијата на 

Општина Кисела Вода; 

- Изготвување на планови и програми за водоснабдување, одведување и заштита на 

водотеци; 

- Редовно одржување на зоните на отворените канали за одводнување или заштита од 

поплави кои се преполни со отпадоци, кои како такви негативно влијаат врз животната 

средина;  

- Редовна контрола и континуиран мониторинг на чешмите на територијата на Општина 

Кисела вода;  

- Редовна контрола на ново избушени бунари кои се користат за пиење; 

- Реконструкција на водоводна инсталација; 

- Задолжителен третман и мониторинг на испуштените индустриски отпадни води во 

реципиенти и испуштање на истите на начин и под услови определени со дозволата 

за испуштање односно интегрираната еколошка дозвола; 

- Изготвување на техничка документација за задоволување на потребите на 

населението од вода за пиење на среден и долг рок на ниво на изведбени т.е. идејни 

проекти;  

- Изготвување на студии за алтернативи за решавање на потребите на населението од 

целосно одведување на искористените води и рационално користење на водните 

потенцијали; 

- Изготвување на техничка документација за целосно решавање на одведувањето на 

атмосферските води;  

- Изработка на краткорочни планови за одржување на одводните канали и корита на 

водотеци; 

- Градење на стратегија за подигнување на свеста на населението од важноста на 

рационално и одржливо користење на водниот потенцијал; 
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- Градење на стратегија-долгорочно согледување на севкупните потреби од вода и 

барање соодветни решенија; 

- Изработка на стратегија за регионално поврзување со цел долгорочно покривање на 

потребите на населението од вода за сите употреби; 

- Јакнење на свеста на населението од потребата за трајна заштита на подземните 

води; 

- Изработка на локална стратегија за континуирана едукација на најмладите за 

значењето на водите; 

- Континуирано градење на добри односи и поддршка на активности на НВО од оваа 

област; 

- Обезбедување на систем за континуиран мониторинг на состојбите поврзани со 

квалитетот на питки, површински и отпадни води; 

- Јакнење на инспекцискиот надзор во делот на овластувањата на општинско ниво; 

- Обезбедување на јавност и достапност на сите информации  поврзани со води. 

 

5.3. ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ВОЗДУХ 

 Опис на загадувачки материи во амбиентниот воздух 

Главни составни компоненти на атмосферскиот воздух се азотот (78.08%), 

кислородот (20.95%) и аргонот (0.93%). Други компоненти кои значајно се присутни во 

атмосферскиот воздух се водената пара и јаглерод диоксидот (360 ppm). 

Загадување на воздухот е контаминација на амбиентниот воздух со хемиски, физички 

или биолошки агенси кои ги променуваат природните карактеристики на атмосферскиот 

воздух. Најчести извори на загадување на воздухот се согорувачки направи од 

домаќинствата, моторни возила, шумски пожари, индустриски постројки и друго. Ова 

загадување допринесува за климатски промени, создавање на кисели дождови, смог, 

респираторни проблеми, отштета на земјоделски поседи и друго. 

Големиот број на загадувачки супстанци присутни во воздухот може да ги загадат и 

другите медиуми од животната средина, како на пример водата и почвата. 

Извори на загадување на амбиентниот воздух во согласност со законот за Квалитет 

на амбиентен воздух кои се релевантни за општината може да се поделат на:  

1) Стационарни извори: инсталации во кои се одвиваат технолошки процеси, 

согорување на отпад, производство на енергија;  

2) Мобилни извори: мотори со внатрешно согорување вградени во возила  
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3) Природни појави: вулкански ерупции, сеизмички активности, геотермички 

активности, пожари на отворено, појави на високи ветришта или атмосферска 

прашина 

4) Фугитивни извори: ова се емисии на загадувачки супстанции во воздух, кои не се 

ослободуваат во околината преку испуст, туку, преку прозор, врата, вентилациони 

отвори, недефинирани испусти или други отвори.  

 

Според потеклото постојат две групи загадувачки супстанци:  

1) Примарни загадувачки супстанци (загадувачки супстанци емитирани директно од 

извори на загадување);  

2) Секундарни загадувачки супстанци (загадувачки супстанци формирани со 

интеракција на две или повеќе загадувачки супстанци или при интеракција на 

примарни загадувачки супстанци со компоненти кои се присутни во незагаден воздух 

како на пример смог). 

 

Загадувањето на воздухот доаѓа како резултат на емисии на загадувачки материи од 

стационарните и мобилни извори. За одредување на загадувачките материи во 

амбиентниот воздух неопходен е долготраен мониторинг на индикатори-параметри преку 

кои се одредува состојбата, односно квалитетот на амбиентниот воздух. Мониторингот 

претставува основа за преземање на мерки за заштита на воздухот од загадување и 

подобрување на квалитетот на воздухот. За да се следи состојбата на квалитетот на 

воздухот потребно е да се врши мониторинг на загадувачките супстанци и истите да се 

идентификуваат квалитативно и квантитативно. 

Во Република Македонија мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух го 

вршат Министерството за животна средина и просторно планирање, кое управува со 

Државниот автоматски систем за квалитет на воздух кој се состои од 17 мерни станици, од 

кои 5 се лоцирани во Скопје, а најрелевантна за Општина Кисела Вода е мерната станица 

во населба Лисиче. 

Автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух вршат мониторинг на 

следните загадувачки супстанци:  

1) сулфур диоксид  

2) азот диоксид  

3) јаглерод моноксид  

4) озон  

5) суспендирани честички со големина до 10 микрометри (РМ10)  

6) суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (РМ2.5). 

Анализата на состојбата на квалитетот на воздухот во Општина Кисела Вода е 

изготвена со помош на расположливите податоци за потрошувачката на енергија во 
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индустријата, домаќинствата, јавните и комерцијални објекти, транспорт, податоците од 

националната мрежа за следење на квалитетот на воздухот, национален цензус, 

статистика за животна средина и друго. При анализата на квалитетот на воздухот во 

општината се земени предвид влијанијата на индустријата, централното и индивидуалното 

производство на топлина за затоплување, видот и количеството на гориво кое се користи 

кај стационарните и кај мобилните потрошувачи. 

На следните табели се прикажани граничните вредности за следните контаминанти 

кои го загадуваат воздухот: сулфур диоксид, азот диоксид, јаглерод моноксид, РМ10, РМ2.5, 

олово и бензен. 

Табела 8. Гранични вредности за заштита на здравјето на луѓето 

 
Табела 9. Критични нивоа за заштита на вегетацијата 

Загадувачки супстанци Период на впросечување Гранични вредности 
µg/m3 

SO2 1 година  
зимски период 

20 

NOх 1 година 40 

 

 Стационарни извори на загадување во Општина Кисела Вода 

Стационарен извор е инсталација, технолошки процес, технолошка единица 

индустриски погон, уред, определена активност, кои во одредена неменлива положба, 

преку одредени испусти или отвори испуштаат загадувачки супстанции во воздухот. 

Точкаст извор на загадување е стационирана локација или неподвижна постројка од 

која што се испуштаат загадувачките материи и супстанции, односно поединечен 

определив извор како што се цевка, канал, рудник, оџак и слично. 

Општина Кисела Вода е една од најголемите индустриски зони во градот Скопје, а е 

индустриски најразвиената општина во централното градско подрачје. Бројот на економски 

субјекти според стопанските гранки кои делуваат на територија на општина Кисела Вода 

се: 1910 вклучени во производство; 908 во градежништво; 490 во хотели и ресторани; 1492 

Загадувачки 
супстанци 

Период на 
впросечување 

Гранични 
вредности 
µg/m3 

Дозволен број на 
надминувања 
годишно 

Датум до кога 
треба да се 
достигне 
граничната 
вредност 

SO2 1 час 
24 часа 

350 
125 

24 
3 

2012 

NOх 1 час 
1 година 

200 
40 

18 
- 

2012 

PM10 24 часа 
1 година 

50 
40 

35 
- 

2012 

PM2.5 1 година 25 
20 

- 2020 
2025 

Pb (Олово) 1 година 0.5 - 2012 

C5H6 (Бензен) 1 година 5 - 2012 

CO Максимална дневна 
8 часовна средна 
вредност 

10 mg/m3 - 2012 
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економски субјекти вклучени во транспорт; 24 во финансии; 1092 во недвижности; 26 

вклучени во јавната администрација и 868 во комуникации.  

Во урбаниот дел од општината најголем емитер во воздухот е топланата „11 

Октомври“. Во руралниот дел на општината има стопански и индустриски зони со голема 

застапеност на лесна индустрија, стоваришта и логистика и присуство на големите 

производствени капацитети „Стаклара“ Скопје, „Хемтекс“, „ОХИС“ Скопје и Цементарница 

„УСЈЕ“ Скопје.  

Табела 10. Цементарница „УСЈЕ“ Скопје: испуштања емисии во воздух за 2015 

Азотни оксиди (NOx/NO2) 955.41 t/година 

Јаглерод моноксид (CO) 1025.86 t/година 

Сулфур оксиди (SOx/SO2)  36.36 t/година 

Извор: Регистар на испуштање и пренос на загадувачи. 

 

Во следната табела се прикажани податоците за емисии на загадувачките супстанци 

во воздухот во тони годишно одделно за од печка 3 и печка 4 од инсталацијата Цементара 

Усје. 
Табела 11. Информации за годишните емисии на загадувачки супстанци 

Број Загадувачка супстанца 
Количина на емисија t/годишно 

Печка 3 - 2015 Печка 4 -2015 

1 SO2 7,68 28,68 

2 NOx (изразен како NO2) 235,18 720,23 

3 Прашина 5,55 3,26 

Извор: Македонски информативен центар (МЖСПП). 

Топланата ТО 11 Октомври, лоцирана во населбата Кисела Вода со инсталиран 

вреловоден капацитет од 28.21 MW со три котли, и како гориво неопходно за добивање на 

топлинска енергија ги користи енергенсите природен гас и мазут. Топланата ТО 11 

Октомври има вкупен удел од 6% од вкупниот активен инсталиран вреловоден капацитет 

на топлинските извори во градот Скопје, кој изнесува 478.3 MW (100%). Просечно 

производство на топлинска енергија на топланата ТО 11 Октомври е 33000 MWh. Просечна 

потрошувачка на природен гас 3000000 Нm3 (114012.881 GJ) и просечна потрошувачка на 

мазут е 600000 kg (25120.8 GJ). 

Релевантни загадувачки материи при производство на топлина во стационарни 

инсталации се SO2, NOX, CO, NMVOC и суспендирани честички (РМ), црн јаглерод, тешки 

метали, PAH, полихлоринирани дибензо-диоксини и фурани и хексахлоробензен. Според 

годишното количество на потрошувачка на гас како топлински извор на енергија во 

топлатата 11 Октомври се емитираат количества на загадувачки материи прикажани во 

следната табела: 
 

Табела 12. Годишни емисии на загадувачки материи од топлана 11 Октомври 

Загадувачка 
супстанца 

Годишно количество 
на емисии во 
килограми (kg) од 
потрошувачка на гас 

Годишно количество 
на емисии во 
килограми (kg) од 
потрошувачка на 
мазут 

Годишно количество 
на емисии во 
килограми (kg) од 
потрошувачка на гас и 
мазут 

NOx kg/год. 7980,90 2512,08 10492,98 

NMVOC kg/год. 285,03 251,21 536,24 

SОx kg/год. 57,01 3516,91 3573,92 
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PM2.5 kg/год. 57,01 414,49 471,5 

PM10 kg/год. 57,01 540,10 597,11 

TSP kg/год. 57,01 690,82 747,83 

CO kg/год. 2850,32 1004,83 3855,15 

Pb kg/год. 0,11 0,40 0,51 

Cd kg/год. 0,06 0,01 0,07 

Hg kg/год. 0,03 0,00 0,03 

As kg/год. 0,01 0,03 0,04 

Cr kg/год. 0,07 0,32 0,39 

Cu kg/год. 0,05 0,18 0,23 

Ni kg/год. 0,11 6,53 6,64 

Zn kg/год. 1,55 0,20 1,75 

Пресметано според Национална методологија за инвентар на емисии во воздух. 

 

Слика 17. Мапа на загадувачи на град Скопје (Извор: Милиеуконтакт Македонија) 

 

Во надлежност на Општина Кисела Вода се 48 јавни објекти (12 основни училишта, 8 

детски градинки, 13 административни бараки, 13 простории на Урбани и Месни заедници и 

2 спортски сали). Вкупната грејна површина на објектите под надлежност на општина 

Кисела Вода изнесува 50.503 m². Општината покрива површина од 46.86 km² со 153.58 km 

локални патишта и улици со улично осветлување. 

До 2010 година во Општина Кисела Вода имало постојан раст на потрошувачка на 

енергија – 9498 MWh, а од 2011 година е видливо намалување како резултат од 

спроведените мерки за ефикасност и во 2014 година е регистрирана вкупна потрошувачка 

на енергија – 6287 MWh (22633.2 GJ). 

Табела 13. Пресметка на годишни емисии на загадувачки материи од потрошувачка на електрична 
енергија во Општина Кисела Вода 

Загадувачка 
супстанца 

Годишно количество на емисии во килограми (kg) од потрошувачка на 
енергија во О. Кисела Вода 

NOx kg/год. 8804,31 

NMVOC kg/год. 31,69 

SО2 kg/год. 37978,51 

Цементарница Усје 

Цементарница Усје 
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PM2.5 kg/год. 1299,15 

PM10 kg/год. 3209,39 

TSP kg/год. 4752,97 

CO kg/год. 973,23 

Pb kg/год. 0,34 

Cd kg/год. 0,04 

Hg kg/год. 0,07 

As kg/год. 0,32 

Cr kg/год. 0,21 

Cu kg/год. 0,02 

Se kg/год. 0,22 

Ni kg/год. 1,02 

Zn kg/год. 0,20 

Пресметано според Национална методологија за инвентар на емисии во воздух (Table 36 Emission 
factors for source category Public electricity and heat production 1.A.1.a by type of fuel.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
График 4. Потрошувачка на електрична енергија во Општина Кисела Вода во MWh 

 
 

 Мобилни извори за загадување во Општина Кисела Вода 

Сообраќајот е извор на емисии во амбиентниот воздух кој има голем удел во 

загадувањето на животната средина, а особено деградирачко дејство има во урбаните 

средини. Во урбаните средини главните емитери се патничките возила односно моторите 

со внатрешно согорување кои преставуваат потенцијална опасност за животната средина 

и здравјето на луѓето. Познато е дека од 1 литар бензин се добива околу 10 m2 штетни 

гасови кои негативно влијаат врз човечкиот организам. Проблемите од аерозагадувањето 

се поизразени во урбаните средини зашто со намалувањето на брзината на моторните 

возила низ градските улици се троши повеќе моторно гориво, а тоа повлекува 

ослободување на поголемата количина на загадувачки супстанци. 

Примарни загадувачки супстанци од издувните гасови на моторните возила се: 

јаглерод моноксид, азотни оксиди, сулфур диоксид, несогорени јаглероводороди и цврсти 

честички. Овие примарни загадувачки супстанци во атмосферата се подложени на 

фотохемиски реакции, при што се создаваат секундарни загадувачки супстанци. 
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Во Општина Кисела Вода во 2015та година од вкупниот број на регистрирани превозни 

средства, 86% се патнички автомобили, а 8 % се товарни автомобили. Најголем број од 

патничките автомобили и мотоцикли користат бензин како гориво, а најголем број од 

товарните возила, автобуси и влечни возила користат нафта. Само 1 мотоцикл и 1 патничко 

возила се регистрирани да користат електрична енергија како гориво во 2015та година во 

Општина Кисела Вода. Од вкупниот број на регистрирани превозни средства во град 

Скопје, 12.13% (19337 возила) се регистрирани во Општина Кисела Вода. 

 
График 5. Регистрирани патни моторни и приклучни превозни средства во 2015 во Општина 

Кисела Вода 

 

 
График 6. Патни моторни возила според видот на горивото, 2015  за Општина Кисела Вода. 
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 Други извори на емисии 

Отпадот може да претставува еден од загадувачите на воздухот при негово 

несоодветно складирање и обработување како резултат на појава на процеси како што се 

самозапалување или други хемиски реакции кои што испуштаат загадувачки супстанци во 

воздухот. Најголем дел од отпадот се депонира на легалните и „диви“ депонии. Од 

депониите се емитираат загадувачки сусптанци, меѓу кои стакленичките гасови (метанот), 

органски микрополутанти (диоксини и фурани), потоа испарливи тешки метали во воздухот 

и исцедок од депониите кој се емитира во почвата и подземните води, а кој може да содржи 

токсични супстанции.  

При депонирање на комуналниот отпад, се емитираат главно стакленички гасови во 

амбиентниот воздух. Суспендирани честички (РМ) исто така се емитираат при депонирање 

на отпад, и мали количества на NMVOC (не метански испарливи честички - non-methane 

volatile organic compounds, како што се бензен, етанол, формалдехид и друго), CO, NH3 и 

NOx. Во о. Кисела Вода количеството на комунален отпад за 2015та година изнесува 18000 

t. Овој отпад е депониран во депонијата „Дрисла“. Во табелата подолу се пресметани 

емисиите на материи во воздухот од депонираниот отпад. 
 

Табела 14. Емисии од депонирање на отпад во Општина Кисела Вода за 2015та година 

Вид на емисии Количество 

NMVOC 28080 kg 

TSP 8334 g 

PM10 3942 g 

PM2.5 5940 g 

 Состојба на квалитетот на воздухот во Општина Кисела Вода 

Станицата во Лисиче е лоцирана во југо-западниот дел од Скопје во област која ги 

претставува индустриските и станбените делови. Станицата е поставена во близина на 

главна крстосница: оддалеченоста од најблиската улица е 45 m, а оддалеченоста од 

крстосницата е 70 m, а оддалеченоста од Општина Кисела Вода е 700 m. Фабриката за 

цемент се наоѓа 1.2 km југо-западно од станицата, а каменоломот е оддалечен 1.8 km. 

Во мерните станици се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO и PM10 и 

PM2.5. 

Податоците се преземени од „Квалитет на животната средина во Република 

Македонија, Годишен извештај 2015“, Македонски информативен центар за животна 

средина, МЖСПП. 
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Слика 18. Местоположба на мерна станица О. Кисела Вода 

 

Сулфур диоксид 

Во Република Македонија клучен и доминантен извор на сулфурни оксиди во 

воздухот се процесите на согорување на горивата (јаглен и мазут) при производство на 

електрична енергија со 92 %. Останатите емисии на оваа загадувачка супстанца се 

емитираат од согорувачките постројки во производствената индустрија (6%) (согорувањето 

на фосилните горива и биогорива кои содржат сулфур, топењето (пржењето) на сулфидни 

руди на Cu, Zn и Pb), а согорувањето на горива во домаќинствата учествува со удел од 1%. 

Просечна годишна концентрација на сулфурни оксиди во мерно место Лисиче е 3 

µg/m3, a просечна концентрација во зима изнесува ~ 4 µg/m3. 

Нема надминувања на критичното ниво за заштита на екосистемите на SO2 во однос 

на просечната годишна концентрација на мерното место Лисиче. Во 2015та година не беше 

регистрирано надминување на бројот на дозволени надминувања на часовната гранична 

вредност од аспект на здравствена заштита во мерната станица Лисиче. Просечните 

концентрации на SO2 на мерните места во Лисиче и Центар не надминуваат гранични 

вредности. 

На следната табела се прикажани измерени концентрации на загадувачките 

супстанци на мерна станица Лисиче и мерна станица Центар за 2013, 2014 и 2015 година. 
 

Табела 15. Просечна годишна концентрација µg/m3 

Мерна станица 2013  2014 2015 Просек 

Центар 6.16 6.89 8.69 7.25 
Лисиче 1.43 2.02 2.91 2.12 
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Табела 16. Број на надминувања на среднодневната гранична вредност 

Мерна станица 2013  2014 2015 

Центар 0 0 0 

Лисиче 0 0 0 

 
Табела 17. Број на надминувања на едночасовната гранична вредност 

Мерна станица 2013  2014 2015 

Центар 0 0 0 

Лисиче 0 0 0 

 

Азотни оксиди 

Азот моноксидот и азот диоксидот, заедно обично се означуваат како NOX, директно 

или индиректно имаа повеќекратно штетно влијание врз здравјето н луѓето и врз животната 

средина. Од антропогените извори најголем удел во емисијата на азотни оксиди има 

согорувањето на горивата во моторните возила и при производството на електрична и 

топлинска енергија. Количеството на NOХ е зголемено во зимскиот период поради 

поинтензивна употреба на фосилните горива. 

Просечната годишна концентрација на азот диоксид во мерното место Центар 

изнесува 26 µg/m3, а во однос на граничната вредност за заштита на човековото здравје не 

е надмината ниту еднаш за 2015та година. Просечните концентрации на азотни оксиди на 

мерните места во Лисиче и Центар не надминуваат гранични вредности. 

На следната табела се прикажани измерени концентрации на загадувачките 

супстанци на мерна станица Лисиче и мерна станица Центар за 2013, 2014 и 2015 година. 

 
Табела 18. Просечна годишна концентрација µg/m3 

Мерна станица 2013  2014 2015 Просек 

Центар 36.94 26.26 26.80 30 

Лисиче 14.76 / / 14.76 

 
Табела 19. Број на надминувања на едночасовната гранична вредност 

Мерна станица 2013  2014 2015 

Центар 0 0 0 

Лисиче 1 / / 

  

 Суспендирани честички (РМ10 и РМ2.5) 

Извори на суспендирани честички се согорување на фосилните и биогоривата (кај 

моторните возила, енергетските постројки и домаќинствата), разни индустриски процеси, 

сообраќајот (транспортот), согорување на отпадот и шумските пожари. Еден од 

најзначајните извори е затоплувањето на домовите и административните капацитети 

особено заради нецелосното согорување на дрвата во старите печки. Уделот во вкупните 

емисии на цврсти честички на сообраќај е многу низок на национално ниво од околу 1-2 % 

зошто не е земена предвид потрошувачката на горива по тип на возило, односно по ЕУРО 

стандард заради ограничената расположливост на податоци. 

Просечна годишна концентрација на РМ10 на мерното место Лисиче изнесува 90 

µg/m3, а имало 125 денови на надминување на среднодневна Горна Вредност, односно 
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надминати се горната гранична вредност и дозволениот број на надминувања во текот на 

годината. 

Релативно високата застапеност на сообраќајно оптоварување и значителното 

присуство на индивидуални домаќинства чии енергетски потреби се задоволуваат 

претежно низ користење на цврсти и течни горива од фосилно потекло се најпознатите 

причинители за високите концентрации на РМ10. 

PM2.5 во амбиентниот воздух се следи само на две мерни места во Скопје, мерно 

место Центар и Карпош. Општина Кисела Вода граничи со Општина Центар и затоа се 

земени предвид податоците за РМ2.5 од мерното место Центар. Просечната годишна 

концентрација на PM2,5 изнесува 40.14 µg/m3 во Центар што ја надминува годишната 

гранична вредност за 2015 година од 27 µg/m3. Се забележува дека трендот на измерените 

концентрации на PM2,5 го прати трендот на PM10, односно највисоките концентрации се 

забележуваат во зимскиот период. 

График 7. Надминувања на горни граници за РМ10 на мерна станица Лисиче, обележано само во 
текот на 10 последователни денови, за 2015та година, податоци што се официјално обjавени од 

МЖСПП 

 

Просечните концентрации на суспендирани честички на мерните места во Лисиче и 

Центар надминуваат гранични вредности во последните 3 години. 

На следната табела се прикажани измерени концентрации на загадувачките 

супстанци на мерна станица Лисиче и мерна станица Центар за 2013, 2014 и 2015 година. 
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Табела 20. Просечна годишна концентрација на PM10- Цврсти честички со големина до 10 
микрометри µg/m3 

Мерна станица 2013  2014 2015 Просек 

Центар 76.26 65.10 72.82 71.39 

Лисиче 85.52 89.86 88.50 87.96 

 
Табела 21. Број на надминувања на среднодневната гранична вредност 

Мерна станица 2013  2014 2015 

Центар 169 157 125 

Лисиче 189 213 162 

 
Табела 22. Просечна годишна концентрација на PM2.5 - Цврсти честички со големина до 2.5 

микрометри (g/m3). 

Мерна станица 2013  2014 2015 Просек 

Центар 44.44 37.39 40.14 40.66 

 

Јаглероден моноксид (CO)   

Јаглерод моноксидот се формира при нецелосното согорување на горивата во 

моторите со внатрешно согорување и енергетските постројки, како и при различни 

индустриски процеси, јавните институции и домаќинства. Главни антропогени извори на CO 

се моторните возила, согорувањето на горивата во енергетските постројки и индустриските 

процеси. Концентрациите на CO варираат во зависност од сообраќајот во текот на денот. 

Максималните дневни осумчасовни средни вредности на концентрациите на јаглерод 

моноксид за мерно место Лисиче за 2015та година изнесувале 11.5 mg/m3 и ја надминуваат 

граничната вредност за заштита на човековото здравје. 

На следната табела се прикажани измерени концентрации на загадувачките 

супстанци на мерна станица Лисиче и мерна станица Центар за 2013, 2014 и 2015 година. 

 
Табела 23. Максимална дневна осумчасовна средна вредност µg/m3 

Мерна станица 2013  2014 2015 Просек 

Центар 9,11 6,54 5,77 7.14 

Лисиче 13,00 21,68 11,24 15.31 

 
Табела 24. Број на надминувања на максималната осумчасовна средна гранична вредност 

Мерна станица 2013  2014 2015 

Центар 0 0 0 

Лисиче 11 8 4 

 

Озон (O3)   

Повисоките концентрации на приземниот озон O3, се формираат со фотохемиски 

реакции кои вклучуваат NOX, VOCs и други и прекурсори на озон во присуство на сончева 

светлина и може да предизвикаат штетни ефекти кај луѓето и животната средина. Овие 

фотохемиски реакции вообичаено се случуваат во текот на топлите летни месеци. Озонот 

исто така е клучен составен дел на урбаниот смог. 

На мерното место Лисиче, дозволениот број на надминувања на целната вредност за 

заштита на човековото здравје во текот на 2015та година не е надминат. Максимална 
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дневна осумчасовна средна вредност на концентрацијата на озон во мерно место Лисиче 

во текот на 2015 година изнесува 120 µg/m3, односно вредноста е на границата на 

долгорочна цел за заштита на човековото здравје. Долгорочната цел за заштита на 

вегетацијата е надмината на мерното место Лисиче пресметана од едночасовни вредности 

од мај до јули за 2015та година. 

На следната табела се прикажани измерени концентрации на загадувачките 

супстанци на мерна станица Лисиче и мерна станица Центар за 2013, 2014 и 2015 година. 

Табела 25. Максимална дневна осумчасовна средна вредност µg/m3 

Мерна станица 2013  2014 2015 

Центар 142 126 135 

Лисиче 99 123 123 

 
Табела 26. Број на надминувања на максималната осумчасовна средна гранична вредност 

Мерна станица 2013  2014 2015 

Центар 6 2 2 

Лисиче 0 2 2 

 
Табела 27. AOT (µg/m3●h) 

Мерна станица 2013  2014 2015 

Центар 6175 5636 8068 

Лисиче 855 8090 7580 

  

Стакленички гасови 

Гасовите кои предизвикуваат задржување на топлината во атмосферата се 

нарекуваат стакленички гасови. Најголем процент од емитираните стакленички гасови во 

Градот Скопје за 2008 и 2012 година заземал јаглерод диоксидот (СО2). Јаглерод диоксидот 

е добар индикатор за потрошувачка на фосилни горива во градот, а со тоа и индикатор за 

количество на загадувачки материи што се емитираат при согорување на горива. 

Јаглерод диоксидот се создава преку согорување на фосилни горива (јаглен, 

природен гас и нафта), отпад и дрво, но може да се создаде и при некои хемиски реакции 

како на пример производство на цемент.  

Во Општина Кисела Вода до 2010та година имало емисија на 6292 t/годишно СО2  од 

улично осветление и згради на административни објекти, основни училишта, детски 

градинки. Од 2010та година биле имплементирани мерки за енергетска ефикасност во 

улично осветление и административни и училишни згради во општина Кисела Вода. 

Придобивки за животна средина: 2422 тони заштеди на стакленички гасови и други емисии 

или намалување на емисии од СО2 до 40%. 

Најголем извор на стакленички гасови во Скопје се стационарните енергетски извори. 

Во О. Кисела Вода има 2 доминантни индустриски загадувачи (Цементарница Усје и 

Топлана 11 Октомври), има голем дел на домаќинства што се греат на дрва и нафта, има 

пречки од урбаните средини за струење на воздухот и има густ сообраќај од патнички, 

работни и товарни возила по улицата Борис Трајковски. 
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Овие податоци укажуваат дека состојбата со квалитетот на амбиентниот воздух во 

урбано-индустриската зона на општината е главно неповолна. Тоа укажува на потребата 

од преземање на мерки за намалување на емисијата и концентрацијата на загадувачките 

супстанции и унапредување на квалитетот на амбиенталниот воздух. 

График 8. Стакленички гасови во град Скопје (Извор: Инвентар на стакленички гасови, 2015). 
 
 

 Идентификација на проблемите во тематска област - воздух 

1. Загаденост на воздухот како резултат на присуство на индустриски објекти со 

интензивна емисија на загадувачки материи во урбаниот дел во општината 

2. Непостоење на мониторинг станица за следење на квалитетот на амбиентниот воздух 

на територијата на општината 

3. Непостоење на планови и програми за намалување на загадувањето и 

подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воздух, 

4. Неконтролирана употреба на горива после чие согорување со гасовите се емитираат 

штетни супстанции 

5. Немање на мерни инструменти за добивање на податоци за загадување од 

електромагнетно зрачење кое го продуцираат базните станици на мобилните 
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6. Непостоење на Катастар на загадувачи на територијата на општината 

7. Недоволна соработка помеѓу општината и МЖСПП и Градот Скопје, како и помеѓу 

општината и некои од најголемите загадувачи на воздухот 

8. Немање податоци и мерења за нивото на бучава која се продуцира особено во 

ноќните часови (во околината на Цементарница Усје) 

9. Зголемена бучава поради интензивен сообраќај 

10. Неконтролиран прав од градилиштата 

11. Непрописно и неконтролирано движење на возила за превоз опасен-запалив 

материјал (нафта, бензин и т.н.) 

 

 Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во тематска 
област „воздух“ 

Повеќе од 57% од граѓаните на Македонија живеат во градовите (34 градови), а 

најголема е концентрацијата во главниот град Скопје (20.5%) кој претставува најгусто 

населено место (341 лица на еден km2) во Македонија. Во Р. Македонија, како и на 

Европско ниво, овој процент се очекува да се зголеми и до 80%. Затоа, неопходно е да се 

преземат акции за да се одржи и подобри животната урбана средина. Квалитетот на 

воздухот е еден од пресудните фактори кој што треба да се одржи за да се живее во 

квалитетна урбана животна средина. 

Со цел да се намали емисијата на загадувачките супстанции во воздухот и да се 

воспостави систем за следење на квалитетот на амбиенталниот воздух и одржување на 

концентрациите на загадувачките материи под максимално дозволените, се дадени 

следните препораки: 

- да се зголеми/зајакне стручниот тим за квалитет на амбиентен воздух во Општината, 

- да се зголемат ингеренциите на локалните општински инспектори за животна средина 

за навремена реакција при пријава од страна на локалното население за влошен 

квалитет на воздух, 

- да се создаде база на податоци за стационираните и мобилните извори на 

загадувачките супстанции, односно да се направи катастар на загадувачи на О. 

Кисела Вода, 

- да се создаде база на податоци за квалитетот и потрошувачка на користените горива, 

тип и старост на возила, 

- воспоставување, односно олеснување на процедура и начини (веб портал) за 

доставување на информации за квалитетот на воздухот до јавноста од страна на 

општината, 

- да се утврди на реалната емисија на штетни супстанции и точно количество на 

загадувачки супстанции од индустриските, енергетските и административните објекти 

во општината, 
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- да се спроведува редовна контрола на постојните инсталации за проверка на 

спроведување на препишаните мерки од ИСКЗ дозволите, 

- да се минимизираат негативните влијанија од индустриските објекти врз околното 

население и биодиверзитет,  

- да се воспостави локална мрежа од мерни станици за мерење и следење на 

загадувањето, како и редовна размена на податоци со МЖСПП, 

- да се изработат Програми и планови за заштита на амбиентен воздух, 

- да се едуцира локално население за последиците од загревање на домови со 

несоодветни суровини, 

- да се стимулира населението за употреба на поеколошки, поефикасни и обновливи 

горива. 
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5.4. ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ПОЧВА И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ 

 Општ опис на почви и нивна деградација 

Почвата е составен дел на животната средина заедно со атмосферата и 

хидросферата и претставува најскапоцен природен ресурс без кој животот на човештвото, 

на животинскиот и на растителниот свет е невозможен. Почвата има бројни еколошки 

функции кои се од суштинско значење за животната средина, но и за економијата и 

напредокот на општеството во целина. 

Почвата претставува есенцијален необновлив ресурс и комплексен динамичен 

систем кој што извршува многу функции и обезбедува услуги кои што се од витално 

значење за опстанокот на екосистемите и за човековите активности. Покарактеристични 

функции кои што ги извршува почвата се: продукција на биомаса, складирање, филтрација 

и трансформирање на хранливите материи, вода и други материи што доаѓаат од другите 

компоненти на животната средина, фонд на биодиверзитет, платформа за бројни човекови 

активности и сл.  

Влијанијата врз почвата кои ги предизвикуваат човековите активности постојано се 

зголемуваат. Тоа доведува до неодржливо ниво на ерозија на почвата, како и нејзина 

хемиска контаминација и биолошка деградација. Дополнително, земјоделските почви со 

добар квалитет се пренаменуваат со ширење на урбанизацијата и инфраструктурниот 

развој. 

Голем степен на ризик за деградација претставува и транспортната инфраструктура, 

дивите депонии, загаденоста на воздухот и примената на пестициди и други агротехнички 

мерки што се акумулираат во почвата. 

Кога се зборува за деградација на почвата, обично се мисли на деградација од 

антропогените фактори (Филиповски, 2003). Но таа може да биде предизвикана и од 

природни фактори, како: ерозија, лизгање на почвата, салинизација, ацидификација, 

голема литогена содржина на тешки метали и сл. И со природната деградација се намалува 

производствениот капацитет на почвата. Овие видови на природна деградација може да 

бидат и антропогени. Мошне често тие се јавуваат под истовремено влијание на 

антропогените и природните фактори.  

Според Филиповски, 2003 на територијата на Македонија застапени се следните 

видови на негативна антропогенизација, или деградација на почвата: 

- Инфекција на почвата со патогени организми; 

- Деструкција (уништување) на почвата со отворени копови, екскавација на материјали, 

ровинска ерозија, покривање со цврст отпад и пренамена на користењето; 

- Индиректна контаминација на почвата со материи од другите компоненти на 

животната средина (воздух и вода); 

- Оштетување (деградација) на почвата во земјоделството и шумарството 
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 Типови на почва во Општина Кисела Вода 

Почвата преставува екстремно комплексен и варијабилен медиум. Широкиот и 

разновиден спектар на климатски, геолошки топографски услови, заедно со разни 

антропогени влијанија резултира со голема хетерогеност на почвената покривка во 

Македонија. Според Филиповски (1995) во Македонија има над 30 почвени типови и уште 

повеќе поттипови, вариетети и форми и преставува природен музеј од речиси сите почви 

кои што се застапени во Европа. На територијата на Општина Кисела Вода застапени се 

следните типови на почва: смолница, флувијатна почва, циметна шумска почва, рендзина 

и смолница, антропогено видоизменета (населено место), варовничко-доломитна црница, 

колувијална почва, циметна шумска почва и смолница (Слика 19).  

Слика 19. Процентуална застапеност на почви во о. Кисела Вода (Извор: Македонски Почвен 
Информациски Систем) 

На следната Табела прикажани се типовите на почва и површината која што ја 

опфаќаат, како и процентуалната застапеност: 

Табела 28. Типови на почва во Општина Кисела Вода, површина и процентуална застапеност 
(Извор: http://www.maksoil.ukim.mk) 

Тип на почва Површина 

(ha) 

Процентуална 

застапеност (%) 

Смолница  7,3  

Флувијатна почва 724 21,2 

Циметна шумска почва, рендзина и смолнуца 896,23 26,3 

Почва во населено место 945,08 27,7 

Варовничко доломитна црница 90,51 2,7 

Колувијална почва 14,32 0,4 

Циметна шумска почва и Смолница 491,68 14,4 
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 Искористување/намена на земјиште во Општина Кисела Вода 

 Вкупното земјиште на територијата на општината е поделено на урбано, 

индустриско, земјиште под површински коп, лозови насади, пасишта, шуми, земјиште под 

склерофилна вегетација, природно тревесто и обработливо земјиште. Од вкупното 

земјоделско земјиште (1677 ha), најмногу хектари има под градинарски култури (325 ha), 

следат површините под лозови и овошни насади (300 ha), под житни култури (265 ha), (80 

ha) под фуражни култури, (10 ha) под индустриски и 120 хектари останати култури. Под 

шуми има околу 22 ha. Главно се застапени мешани деградирани шуми и шикари.  

Слика 20. Типови на земјиште во О. Кисела. 

 

Најголем дел од земјиштето (78.58 %) се искористува како обработлива површина, 

потоа за индустриски објекти (6.67 %) и како урбано земјиште (6.34 %), а мал дел е под од 

земјиштето е под вегетација (6.74 %).  

 
Табела 29. Површина на одделни типови на земјиште во О. Кисела Вода.  

Тип на Земјиште Вкупна површина (ha) 

Обработлива површина 1677 

Индустриски објекти 152 

Урбано земјиште 144.5 

Преодно тревесто земјиште 108 

Лозов насад 84 

Површински коп 68 

Пасиште 23 

Мешана шума 22 

Склерофилна вегетација 0.5 
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 Деградација и контаминација на почвата во Општина Кисела Вода 

Во денешно време како резултат на употребата на несоодветни земјоделски 

практики, урбанизацијата и зголемените индустриски активности почвата е под зголемен 

притисок. Овие активности го уништуваат капацитетот на почвата да продолжи да ги 

извршува своите основни функции.  

Како главни закани со кои што се соочуваат почвите и кои што предизвикуваат 

деградација, може да се издвојат: 

- Ерозија од вода или ветер; 

- Намалување на органските материи во почвата предизвикано од постојано 

намалување на органските фракции во почвата, со исклучок на неразградливите 

остатоци од растенија и животни, производи од нивното делумно разградување и 

почвената биомаса; 

- Набивање со зголемување на привидната (волумната) густина и намалување на 

пропустливост на почвата; 

- Засолување преку акумулирање на растворливи соли во почвата; 

- Лизгање на земјиште и одрони предизвикано со надолно, умерено брзо до брзо 

движење на почвената маса и на карпест материјал; 

- Поплавување; 

- Загадување со присуство на опасни супстанции пред се тешки метали; 

- Запечатување со трајна пренамена на земјиштето и губење на некои од основните 

функции на почвата. 

 

Деградацијата на почвата има големо влијание и врз другите медиуми и области на 

животната средина како: површинските и подземните води, заштита на природата и 

биодиверзитетот и др.  

Онаму каде што се случува деградација на почвата, целокупниот потенцијал за 

одвивање на нејзините основни функции е намален. Затоа мерките за превенција, 

претпазливост и одржливо управување со почвата треба да бидат приоритети при 

дефинирање на политиките за заштита на почвата.  

Во текстот кој што следи даден е приказ на основните видови на деградација и 

контаминација на почвата на територијата на о. Кисела Вода.  

 

Деградација на почвата со ерозија 

Картата на ерозија на Македонија покажува дека 96% од целокупната површина е 

зафатена од процесот на ерозија. Околу 36.65% од целокупната површина на земјата е 

зафатена со првите три категории на ерозија. Годишната загуба на почва претставува 

годишно просечно губење на обработливиот почвен слој во дебелина од 20 mm на 

површина од 8.500 ha, што претставува 17.000.000 m3 загуба на почва секоја година. 
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Слика 21. Карта на ерозија на Р. Македонија 

 
 

Слика 22. Карта за ризик од ерозија во о. Кисела Вода (зелено – мал ризик, црвено – висок ризик, 
Извор: Македонски Почвен Информативен Систем) 
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Во рамките на Општина Кисела Вода, доминантни се процеси на слаба (IV) и многу 

слаба ерозија (V) (Слика бр. 22). Во одредени делови особено во југоисточниот дел од 

општината се забележуваат процеси од средна (III категорија на ерозијата). Во подрачјето 

на Драчево, Припор, Усје, Пинтија има урвински процеси на ерозија: свлечишта и одрони.  

Главен проблем од аспект на ерозијата е т.н. поројната ерозија, т.е. off-site ефекти. 

Општината е распространета во долните теченија од водотеците и суводолиците, така што 

како последица на несредените горни делови од сливовите кои се простираат во другите 

општини: Карпош, Сопиште, Студеничани, негативните ефекти од ерозијата се 

рефлектираат и во Општината, што е евидентно после секој поинтензивен дожд.   

 

Извори на деградација на почвата 

Под поимот загадување на почва се подразбира контаминација на почвата со штетни 

супстанци кои може негативно да влијаат врз квалитетот на почвата и живиот свет кој ја 

населува почвата. Загадувачите на почвата вклучуваат широк спектар на токсични 

соединенија (органски и неоргански) кои може да се со природно/литогено и антропогено 

потекло. 

Главно загадувањето на почвата е како резултат на антропогените активности, како: 

индустриските активности, земјоделски активности - употреба на пестициди, несоодветно 

управување со отпад, испуштање на отпадни води директно во почвата без преработка, 

интензивен сообраќај во урбаните средини, како и други извори на контаминација. 

Присуството на контаминенти во почвата може да предизвика загуба на некои од 

основните функции на почвата и промена на нејзиниот природен состав и да предизвикаат 

контаминација на подземната вода. Застапеноста на одредени супстанции во почвата над 

максимално дозволените концентрации може да предизвика и одредени негативни 

последици по синџирот на исхрана и по здравјето на луѓето, како и за одредени видови на 

екосистеми и природни ресурси.  

За да се оцени присуството и потенцијалното влијание на полутантите присутни во 

почвата не треба да се земе во предвид само нивната концентрација туку и нивното 

однесување во животната средина и влијанието врз човековото здравје. Постои разлика 

помеѓу контаминацијата на почвата која потекнува од  јасно дефиниран извор на 

загадување (локален или точкаст извор на контаминација) и онаа предизвикана од дифузен 

извор на контаминација. 

 

Локална контаминација  

Локална (или контаминација на самиот извор) врз почвата на територијата на  

Општина Кисела Вода генерално се јавува и е поврзана со активноста на индустриските 

објекти (пред се индустријата за производство на цемент, активности за експлоатација на 

минерални суровини), употребата на пестициди и фунгициди, појава на диви депонии. 
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Дифузни извори на контаминација на почвата 

Дифузното загадување е често поврзано со атмосферско таложење/имисија, 

одредени земјоделски активности, неадекватен третман на отпад и отпадни води. 

Атмосферското таложење - имисија на полутанти е како резултат на емисии предизвикани 

од индустриските постројки, сообраќајот и земјоделството.  

Имисијата/таложењето на присутните полутанти во воздухот предизвикува 

ослободување на контаминенти кои што предизвикуваат закиселување на почвата 

(ослободување на SO2, NOx), тешки метали (бакар, олово, цинк и др.) и неколку органски 

супстанции (диоксини, PCBs, PAHs). 

Во однос на контаминацијата на почвата во Општина Кисела Вода почвата околу 

ОХИС е идентификувана како локација со најекстремно изразена контаминација со тешки 

токсични метали како резултат на индустриското производство. 

Ова особено се однесува на контаминацијата со As. Имено, овие As контаминации се 

најверојатно поврзани со вештачките ѓубрива (многу често употребувани во агрокултурната 

активност на теренот) како и најверојатно со бившите активности на ОХИС во врска со 

производството на разни пестициди, хербициди во минатото кога овој производствен 

капацитет беше активен. 

 

Индиректна контаминација на почвата преку други компоненти на животната 

средина 

Покрај директна постои и индиректна контаминација на почвата. Тоа значи дека 

најнапред се контаминираат воздухот и водата, а почвите само индиректно преку тие 

компоненти. Полутантите што се емитуваат во воздухот доаѓаат во почвата со дождови и 

таложење. Полутантите од водите доаѓаат до почвите со поплави, наводнување или по 

капиларен пат. Индиректната контаминација на почвата е резултат на брзиот развој на 

индустријата и постоењето голем број на индустриски инсталации, имено на територијата 

на Општина Кисела Вода постојат неколку индустриски капацитети од кои 

покарактеристични се: фабриката Охис, топланата „11 Октомври“ кои предизвикуваат 

влијание врз почвата. 

 

Контаминација на почва преку воздух 

Загаденоста на воздухот на територијата на Општина Кисела Вода е значителна, 

бидејќи оваа општина е една од најголемите индустриски зони во градот Скопје. Врз 

загадување на воздухот, а индиректно и на почвата влијае и интензивниот сообраќај на 

територијата на оваа општина.  

Од индустриските инсталации кои што индиректно предизвикуваат загадување на 

почвата во прв ред можеме да се издвојат Охис (станува збор за историско загадување) и 

Цементарницата – Титан, и други помали капацитети за производство на безалкохолни 

пијалоци, прехранбена индустрија, хемиска индустрија, градежништво, трговска и услужна 

дејност и др. мали средни претпријатија со разновидна дејност. 
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Во периодот кога ОХИС (идентификуван како еколошко жариште за контаминацијата 

на почвата, МЖСПП, 2007) бил активен предизвикувал загадување на воздухот претежно 

со органски полутанти: испарливи јаглехидрати, разни полимери и др. материи, додека 

Цементарницата “УСЈЕ” е голем извор на емисија на прашина – цементна прав.  

Честичките на отпадните материи кои се издвојуваат во атмосферскиот воздух, имаат 

широк спектар на големина. Дел од честичките е суспендиран во атмосферата, додека друг 

дел се таложи/имитира на почвата и на околната вегетација. Контаминацијата на воздухот 

може да биде концентрирана локално, околу определени објекти – загадувачи тогаш е 

полесно да се определи за кои полутанти во почвата станува збор. Поголем проблем 

преставува индиректната контаминација на почвата од дифузни извори на загадување. 

Оваа контаминација може да ја предизвикаат голем број на мали, но мошне различни 

загадувачи (домаќинства, сообраќај и др.). 

Значајно индиректно загадување на почвата на територијата на оваа општина е 

предизвикано и од сообраќајот. Издувните гасови од моторите со внатрешно согорување 

содржат голем број соединенија, како: CO, CO2, SO2, NO2, разни испарливи органски 

соединенија, суспендирани честички, олово, чар и сл., додека од гумите и маслата за 

подмачкување се одделува цинк и кадмиум. 

Засилената контаминација од нивна страна може да се објасни не само со нивниот 

голем број, туку и со лошата состојба на многу од возилата, отсуство на вградени 

каталитички конвертори, лошиот квалитет  на горивата, употребата на оловниот бензин, 

климатските услови, итн. 

Скоро 70% од оловото, дадено во бензинот, при согорувањето се издвојува во 

атмосферскиот воздух со издувните гасови од кое количество 30% се таложи на 

површината на педосферата.  

Штетните материи имитирани во почвата остануваат многу долг период, во прв ред 

тешките метали, кои што се перзистентни, не се деградираат и во зависност од условите 

во животната средина и карактеристиките на почвата стануваат достапни за растителните 

организми и индиректно и за човекот. 

 

Контаминација на почвата со отпадни води 

Индиректна контаминација на почвата се предизвикува и кога почвата е реципиент на 

отпадните води од индустријата од домаќинствата. Контаминацијата на почвата со 

комуналните отпадни води е карактеристична за руралните средини на територијата на 

општината каде што не е изведена соодветна фекална канализациона мрежа, како и 

атмосферска канализација. Комуналните води најчесто се мешаат со атмосферските. 

Индустриските отпадни води во зависност од процесот на производство може да 

содржат разни видови на загадувачи, како резултати на не адекватно управување со 

истите, односно нивно прочистување пред испуштање директно во почвите.  

Со голем број на штетни односно токсични материи во отпадните води се 

капацитетите на хемиската, метало-преработувачката, текстилната индустрија и сл. 
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Карактеристични штетни супстанции во отпадните води од индустриски капацитети се: 

маслени деривари, тешки метали како: Cu, Zn, Cr, Ni, Fe, Hg, органски и минерални материи 

(соли, гипсена суспензија), разни хемиски соединенија (цијаниди, феноли, полимери, 

пестициди, детергенти и др.), бази, органски и минерални киселини. 

Почвата може да се загади и од контаминираните површински и подземни води ако 

на било кој начин дојдат во допир со почвата. Тие начини се: со поплави и таложења на 

наноси во поплавените почви, со наводнување, со инфилтрација во подземните води и до 

нив, по капиларен пат до почвата, како и загадени отпадни води од активностите за 

експлоатација на минерални суровини. 

 

Покривање на почвата со цврст отпад 

Поради неадекватното управување со големата количина на цврст отпад како 

резултат на урбанизацијата и индустријализацијата на територијата на Општина Кисела 

Вода е предизвикана деструкција на почвата, како и намалување на фондот на продуктивно 

земјиште. Оштетувањето на почвата во прв ред е од комуналниот и отпадот создаден од 

индустриските капацитети не е само поради големата количина, туку и несоодветните 

практики на одлагање и сл. 

Цврстиот отпад од индустриските капацитети најчесто се одлага во кругот на овие 

капацитети. Овој отпад наречен уште техноген содржи и штетни материи кои директно ја 

загадуваат почвата. 

Според количеството и негативното влијание врз почвите од најголемо значење на 

територијата на оваа општина е отпадот од фабриката - Охис. Големо количество на отпад 

е депониран од активностите на Охис (со повеќе фабрики: синтетско влакно, за пластични 

маси, за емулзии и преработка, за производство на детергенти, пестициди и др.). Не се 

знае количината на одложен отпад од некогашните активноста на оваа инсталација. 

 Според спроведениот геохемиски мониторинг на почвата во Скопје од страна на Град 

Скопје, детектирани се до три пати повисоки содржини на арсен од дозволеното на 

површина од 30 km2 околу оваа фабрика. 

 Негативно влијание врз почвата предизвикува и егзистенцијата на голем број на диви 

депонии за комунален и градежен отпад. При формирањето на овие депонии не е водено 

сметка на локациите, хидрографските, геолошките карактеристики, како и квалитетот на 

почвата. 

 

Деградација на почвата/земјиштето со пренамена во користењето (конверзија) 

Според Филиповски, 2003 пренамената во користењето на почвата/земјиштето може 

да биде како резултат за користење на земјиштето за изградба на водни акумулации, 

изградба на населби и индустриски објекти и изградба на инфраструктурни објекти. Овој 

начин на конверзија на првичната намена на земјиштето предизвикува намалување на 

продуктивниот фонд на земјиштето. 
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Според Просторниот План на РМ (2004-2020) основната трансформација до 2020 

год., е планирана да се изврши во пренамена на 96.000 ha земјоделско земјиште кои 

преставуваат необработени и напуштени ораници и бавчи  со релативно изразена ерозија 

во шумско земјиште и намалување на продуктивниот земјиштен фонд за околу 20.000 ha. 

На територијата на Општина Кисела Вода најголема пренамена во употребата на 

земјиштето се предизвикува од брзата урбанизација, изградбата на станбени згради па 

дури и цели населби. Целата изградба се води неконтролирано без притоа да се води 

сметка за бонитетот и квалитетот на земјиштето.  

Друг тип на пренамена на користењето на земјиштето во оваа општина е изградба на 

инфраструктурни објекти (патишта, канализација, канали за наводнување и одводнување), 

како и активностите за експлоатација на минерални суровини. 

Голем проблем при конверзијата на земјиштето преставува неусогласеност на 

планската документација со Просторниот План на РМ, каде јасно е дефинирано 

користењето и уредувањето на просторот за разни намени. 

Промената во билансот на намена на површината на земјиштето треба да се биде во 

насока на усогласување на користењето на земјиштето со природните услови, да се 

заштити педолошката основа од интензивна ерозија и да се запре девастацијата на 

просторот. 

 

Деградација на почвите од земјоделството и шумарството 

Постојат повеќе видови на деградација на почвите во земјоделството и шумарството: 

деградација со уништување на природната вегетација, со одгледување на културни 

растенија, со обработка, примена на минерални ѓубрива, пестициди, минерални ѓубрива, 

наводнување, влијание на одгледување на стока.  

Уништувањето на природната вегетација, одгледувањето на културни растенија 

создавањето на т.н. антропогени агроекосистеми и примена на агротехнички мерки може 

да влијаат врз плодноста на почвата. Уништувањето на природната вегетација е еден од 

главните фактори за појава на ерозија. 

Културните растенија особено некои монокултури, како пченица и пченка може да 

предизвика големо негативно влијание врз физичките, хемиските и микробиолошките 

својства на почвата што предизвикува намалување на приносите. 

Деградација на почвата се предизвикува и преку примена на агротехнички мерки за 

обработка на почвата (орање, разорување), односно нејзина подготовка за одгледување 

на одредени култури. 

Загадување на почвата на територијата на Општина Кисела Вода се предизвикува и 

преку употреба на минерални ѓубрива и пестициди. Употребата на овие средства може да 

предизвика и контаминација на подземните води. 

Бидејќи нема точни податоци за количината и видот на потрошени минерални ѓубрива 

и пестициди во оваа општина, како и не се извршени мерења на концентрациите на 
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полутантите од употребата на овие средства не може да се утврди степенот на 

контаминација која истите ја предизвикуваат.  

Под шуми има околу 120 ha. Главно се застапени деградирани шуми и шикари. 

Дел од површините што се водат како ораници (ниви), всушност не служат за 

земјоделско производство, бидејќи тоа се напуштени необработени површини (причина 

пренамена во користењето на земјиштето). Исто така, овој фонд е изложен и на многу други 

оштетувања, кои не можат да се констатираат само врз основа на податоците за неговата 

површина.  

 

Деградација на почвата во сточарските фарми 

Во сточарските фарми се забележуваат следниве активности: кога добитокот 

слободно пасе распрснато на голем простор, не предизвикува  деградација на почвата. 

Исклучок прават сточарските фарми во кои е концентриран голем број на животни на мал 

простор, каде што е концентрирана и контаминацијата.  

Животните искористуваат само дел од примената храна (и енергија со неа) за 

задоволување на метаболитичките и енергетски потреби. Голем дел исфрлаат во вид на 

отпадоци (околу 52% во свињарството).  

Отпадоците кои се исфрлаат од сточарските фарми се: цврсти отпадоци (цврсти 

екскременти, т.е. фекалии, заедно со додадените атсорбенти на течните екскременти; 

течни екскременти (урина) и отпадни води со кои се мијат шталите и во кои има разни 

хемикалии (средства за чистење и дезинфекција) и др. Можно е и исфрлање на патогени 

микроорганизми. Од отпадоците и од продуктите на нивна трансформација кои што се 

ослободуваат во животната средина во почвата може да навлезат органски материи, 

нитрати добиени во процесот на нитрификација и мала количина на некои макро и 

микроелементи. 

На територијата на Општина Кисела Вода не постојат податоци и истражувања за 

деградацијата на почвата и на другите компоненти на животната средина од влијанието 

кое што го предизвикуваат сточарските фарми. 

 

 Идентификација на проблемите во тематска област „почва и 
искористување на земјиште“ 

Согласно погоре идентификуваните видови на деградација и деструкција на почвата 

и искористувањето на земјиштето може да ги издвоиме следните проблеми: 

- Недостаток на ефикасен систем за следење/мониторинг како и податоци за 

квалитетот на почвата и за степенот на деградација предизвикана од индиректна 

контаминација од воздухот, водата, сточарските фарми, употребата на пестициди, 

минерални ѓубрива и сл.; 

- Појава на ерозија и лизгање на земјиштето во Припор, Усје, Пинтија, Драчево; 
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- Појава на непродуктивно земјиште – напуштени места и парцели и немање на 

механизам за управување со истите;  

- Незаконска изградба на објекти – несогласно со постоечката планска документација 

и узурпација на државен имот; 

- Не доволна информираност на населението и низок степен на јавна свест во областа 

на заштита на почвата; 

- Не покриеност на руралните подрачја со фекална канализациона мрежа, односно 

загадување на почвата со фекални води; 

- Несоодветно управување со почвата контаминирани со опасен медицински отпад 

(околина на Центар за рехабилитација на зависници, локалитет Теферич); 

- Не постојат податоци за на пренамената на земјиштето во оваа општина. 

 

 Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во тематска 
област „почва и искористување на земјиштето“ 

Постојан мониторинг, односно систематизирано мерење, следење и контрола на 

состојбите и промените на почвата како медиум на животната средина во Македонија не 

постои. Во нашата земја се уште нема стратегија и национална политика за управување со 

контаминираните почви, како и специфична законска регулатива која го регулира 

истражувањето и деконтаминацијата. 

Целта која треба да се постигне при управувањето и заштитата на почвата е 

дефинирана во Вториот национален еколошки акционен план од 2006 година и тоа е: 

подобрување на состојбата на почвата во насока на нејзино одржливо користење преку 

намалување на ерозијата, контаминацијата и другите видови на деградација на почвите.  

Препораки во насока на решавање на проблемите кои произлегуваат од несоодветно 

управување со почвата и искористување на земјиштето во Општина Кисела Вода се 

следните: 

- Подготовка на План/Програма за заштита на почвата од сите наведени видови на 

деградација, како и со предлог мониторинг за квалитетот на почвата; 

- Подготовка на листа и мапа на потенцијално и приоритетно контаминирани почви  

како и зафатена контаминирана површина со цел предлог на адекватни и одржливи 

мерки за деконтаминација; 

- Подготовка на ефикасен систем со база на податоци за степенот на искористување и 

пренамена на земјиштето; 

- Предвидување на соодветни мерки за санација на земјиштето кое е склоно кон 

лизгање; 
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- Зголемување на процентот на продуктивно земјиште и имплементација на механизми 

на стимулација за негова употреба конверзија во обработливо земјиште за 

одгледување на био – култури и доделување на субвенции; 

- Подготовка на катастар на загадувачи на почвата; 

- Изградбата на објекти, особено објекти за домување пред се згради да биде во 

согласност со планската документација, како и Просторниот План на РМ; 

- Воспоставување на адекватен систем за управување со медицинскиот отпад во 

Центар за рехабилитација на зависници поставување на соодветно означени садови 

во кругот на Центарот; 

- Организација на кампања за подигнување на свеста на населението за заштита на 

почвата и воопшто на животната средина. 
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5.5. ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ПРИРОДА  

 Опис на природата во Општина Кисела Вода 

Природните карактеристики на одредена област се тесно поврзани со биолошките 

карактеристики, односно биолошката разновидност и истите ги опфаќаат посебните групи 

и видови на живиот свет на конкретно подрачје. Биолошкото разнообразие е резултат на 

еволутивните процеси што дополнително ја нагласува потребата од континуирана 

заштита.  

Но економскиот развој изразен преку човековите активности во континуитет 

создаваат влијанија кои би можеле негативно да влијаат на природата и биолошката 

разновидност. Губењето на биолошката разновидност се рефлектира врз сензитивноста 

на еколошките потенцијали, во вид на исцрпување и исчезнување на видовите. Постои 

одреден праг на диверзитетот, под кој екосистемите не се во можност да функционираат. 

Тоа значи дека сите самоорганизирани живи системи имаат потреба од одреден минимум 

на диверзитет на видови, за да можат да ја акумулираат сончевата енергија и да развијат 

циклична релација помеѓу продуцентите, консументите и редуцентите. 

Директните промени на природните живеалиштата под дејство на човекот, се 

резултат на модификацијата на одредени површини за земјоделска обработка, 

урбанизација, инфраструктурен развој и индустријализација, додека индиректните 

промени на животната средина се предизвикани со употреба и екстракција на ресурси од 

природата, емисија и депонирање на различни отпадоци во воздухот, водата и почвата. 

Според претходно извршените анализи и истражувања на територијата на Општина 

Кисела Вода како и според постоечките живеалишта, проценето де дека на територијата 

на општината има околу 150 видови рбетници и околу 1000 растителни видови. Сепак во 

иднина потребни се дополнителни анализи и истражувања, со цел да се идентификува 

точниот број на видови кои се присутни во Општина Кисела Вода.  

Како резултат на спроведените анализи и истражувања, на територијата на 

општината не се утврдени локални ендемични видови како во растителниот, така и во 

животинскиот свет.  

 

Заштитени подрачја 

Територијата на Општина Кисела Вода во својот западен дел влегува во границите 

на шума-парк Водно. Подрачјето на парк-шумата Водно како предел со посебни природни 

карактеристики,прогласено е за заштитено подрачје според Законот за заштита на 

природните реткости (“Сл. весник на СРМ” бр. 41/73) со Одлука на собрание на град Скопје 

за прогласување на дел од планината Водно за предел со посебни природни 

карактеристики “Сл. Гласник на гр. Скопје, бр. 40/70). 

Според Законот за заштита на природата (Сл. Весник  на Р. Македонија бр. 67/04, 

14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 63/13, 63/16), Категоризација на 

заштитени подрачја, член 66, шума-парк Водно припаѓа на категорија V – заштитен предел.  
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Слика 23. Делот од заштитеното Парк – шума Водно, кои влегуваат во границите на Општина 
Кисела Вода 

 

Карактеристични екосистеми 

Во најголем процент од територијата на општина Кисела Вода опфаќа рамничарски, 

а во својот јужен и југо-источен дел и ридско подрачје. Како резултат на карактеристичните 

релјефни одлики, најголем дел од територијата на општината е под урбанизирани и 

агрикултурни-обработливи површини, а мал дел под шуми и пасишта. За полесна 

дистинкција во понатамошниот дел од текстот ќе бидат користени термини антропогени 

живеалишта за урбаното зеленило и обработливите површини и природни живеалишта за 

шумските заедници. 

Граница на Парк-шума Водно 
                   

Граница на општина Кисела Вода  
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Природни живеалишта  

Површините шуми и пасишта во границите на Општина Кисела Вода се во 

општествена сопственост или се приватни и истите плански не се стопанисуваат и 

управуваат.  Површините под шуми се наоѓаат непосредно до населените места и истите 

трпат силно влијание од антропогениот фактор. Поголем дел од шумските површини се 

преведени во ораници, пасишта, лозја или овоштарници. Од шумско-стопански аспект 

денес тие претставуваат силно деградирани шуми од типот на макии и псеудомакии со 

многу мала вредност. 

 Од фитоценолошки аспект денес на територијата на општина Кисела Вода се 

застапени следниве шумски асоцијации и субасоцијации : 

1. Ass. Querco-Carpinetum orientalis macedonicum - subass. Querco-Carpinetum orientalis 

macedonicum buxetosum 

2. Ass. Helianthemo-Euphorbietum thessalae Mic. 1973 

3. Ass. Salicetum albe 

4. Ass. Tamarici- Salicetum amplexycaulis 

 

Ass. Querco-Carpinetum orientalis macedonicum - благун белогаберова шума 

Оваа шумска заедница на територијата на општината  Кисела Вода денес е 

распространета на поголем број помали локалитети во ридско брдскиот дел и тоа 

непосредно до локалитетот Три Круши - Драчево, локалитет Порупа- Драчево, Чупријан -

Драчево, над населбата Пинтија и локалитетот Марково Крувче над Пржино. Таа 

претставува силно деградирана шума од типот на макија и псеудомакија и е од изданково 

потекло. Во минатото овие шуми биле постојано уништувани од човекот кои ги сечел за 

огрев, или во нив била напасувана крупна (крави) и ситна стока (овци и кози). Денес оваа 

појава е речиси замрена пред се поради драстично намалениот сточен фонд, но и како 

резултат на се поголемата свест на локалното население за вредноста на овие екосистеми. 

Сепак не треба да не споменеме дека и големите казни влијаат за намалување на 

уништувањето на овие шуми.  

Овој тип на живеалиште ги опфаќа најизразените термо-ксерофилни шуми кои на 

овие простори се клима-зонално условени. Се јавуваат на плитки варовнички почви 

(варовничко доломитна црница, рендзини), на плитки каменливи силикатни почви 

образувани врз филити и микашисти, како и на почви образувани врз езерски седименти. 

Тие се развиваат на речиси сите експозиции (источна, југоисточна, јужна, југо- западна и 

западна) до 600 m надморска височина, но на некои локалитети, во услови на изразито 

плитки и каменити суви почви со топла педоклима доаѓаат и над 900 m. 

Катот на дрвјата е претставен со помали или поголеми групи на дрвенести видови 

кои ретко надминуваат висина од 6 m. Поради реткиот склоп, катот на грмушки е застапен 

со голем број, пред сè, термо-ксерофилни грмушки. 

Во флористичкиот состав на овие шуми влегуваат поголем број на термофилни дрвја 

и грмушки како што се: Qurercus pubescens, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Acer 
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campestre, Acer monspessulanum, Quercus trojana, Pistacia terebinthus, Coronilla emeroides, 

Colutea arborescens, Genista nissana, Cytisus leucanthus, Juniperus oxycedrus, Clematis 

flamula, Buxus sempervirens, Pyrus amygdaliformis, Rhus cotinus, Rhus coriaria, Lonicera 

etrusca, Prunus spinosa, Prunus cerasifera, Jasminum fruticans, Ruscus aculeatus, 

Arceuthobium oxycedri и други. Дијагностички значајни видови од приземната флора се: 

Cyclamen neapolitanum, Acanthus longifolius, Stipa bromoides, Silene viridiflora, Leontodon 

fasciculatus, Luzula forsteri, Asperula aristata, Carex halleriana, Lithospermum purpureo-

coeruleum, Viola reichenbachiana, Geum urbanum, Melica uniflora и др. 

Во оваа шумска заедница се среќаваат голем број на бeзрбетни и ’рбетни видови: 

- Скакулци: Poecilimon vodnensis, Ancistrura nigrovittata и Pholidoptera macedonica, 

Barbitistes ocskayi. Paracaloptenus caloptenoides.  

- Дневни пеперутки: Scolitantides orion, Parnassius mnemosyne и Zerynthia polyxena. 

- Тркачи: Carabus intricatus, Carabus coriaceus florinensis, Myas chalybaeus, Procerus 

gigas gigas, Aptinus merditanus merditanus, Carabus violaceus shardaghensis, Molops 

rufipes jacupicensis, Tapinopterus miridita jacupicensis. 

- Водоземци - најкарактеристични видови се: дождовникот (Salamandra salamandra), 

обичната жаба (Bufo bufo), зелената жаба (Bufo viridis), европската дрвна жаба (Hyla 

arborea) итн 

- Влекачи - карактеристични видови се: ѕидниот гуштер (Lacerta erhardii riveti), зелениот 

гуштер (Lacerta viridis), балканскиот зелен гуштер (Lacerta trilineata), змиите Elaphe 

longissima и Coluber najadum и други. 

- Птици - чести жители на дабовите шуми се: ќос (Turdus merula), сојка (Garrulus 

glandarius), ѕвингалка (Fringilla coelebs), голема сеница (Parus major), црвеношиест 

дрозд (Erithacus rubecula). Исто така се среќаваат: Parus lugubris, Streptopelia 

decaocto, S. turtur, Otus scops, Phoenicurus phoenicurus, Oriolus oriolus, Buteo buteo, 

Picus canus, Picus viridis, Dendrocopus syriacus, Troglodytes troglodytes, Turdus 

philomelos, Turdus viscivorus, Aegithalos caudatus, Carduelis carduelis, Carduelis chloris 

и Coccothraustes coccothraustes.  

- Цицачи - застапени се со дивата мачка (Felis silvestris), дивата свиња (Sus scrofa), 

глодарите (Apodemus agrarius, A. flavicollis, A. sylvaticus, Mus macedonicus). Исто 

така, може да се сретнат и еж (Erinaceus concolor), верверичка (Sciurus vulgaris), крт 

(Talpa europea), обичен пух (Glis glis), див зајак (Lepus europeus), лисица (Vulpes 

vulpes). 

Како дел од оваа шумска заедница се развила и субасоцијацијата на дабова шума со 

шимшир, subass. Querco-Carpinetum orientalis macedonicum buxetosum. Оваа шумска 

субасоцијација застапена е на локалитетите Теферич и Марково Крувче. Истата има 

речиси идентичен флористички состав како и претходната но со мала разлика , со тоа што 

во катот на грмушките апсолутна е доминацијата на зелениката (Buxus sempervirens). 

Поради лошите еколошки услови кои владеат на овие два локалитети склопот на оваа 

силно деградирана шума (псеудимакиа) е доста редок. За таа цел во иднина човекот ќе 
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треба да интервенира со пошумување, но исклучиво со изразито термоксерофилни 

растенија, кои најдобро ќе се прилагодат на овиe тешки месторастежни услови. 

 

Aas. Helianthemo- Euphorbietum thessalae Mic. 1973 

Оваа заедница ги населува напуштените земјоделски површини и оголените шумски 

простори во дабовиот регион во ридско-планинското подрачје на парк шумата Водно. 

Најчесто се развива на циметни почви, но се сретнува и на други почвени типови во зоната 

на изразени термоксерофилни станишта. Почвите се плитки, со изразена топла педоклима, 

како на силикатен, така и на карбонатен матичен супстрат, а наместа и на неогени езерски 

седименти. 

Во флористичкиот состав на оваа пасишна заедница апсолутна е доминацијата на 

повеќе годишни хемикриптофитско-хамефитски видови. Често пати на покасно 

напуштените земјоделски површини во флористичкиот состав може да доминираат 

едногодишните терофитски видови. 

Дијагностички позначајни видови со поголем степен на присутност и покровна 

вредност се: Helianthemum salcifolium, Euphorbia thessala, Trifolium campestre, Festuca 

callieri, F. valesiaca, Potentilla argentea, Hypericum rumelicum, Arenaria serpyllifolia, Fragaria 

collina и други. 

Животинските видови се слични со тие опишани во претходната заедница на дабот 

благун. 

 

Ass. Salicetum albe 

На територијата на Општина Кисела Вода течат две реки и тоа Мала Рада (низ село 

Драчево) како и поголемата Маркова Река пред влезот на Драчево. Во непосредната 

близина на овие водни токови се формирала крајречна растителност која се карактеризира 

со посебен флористички состав пред се поради влијанието на самите водни токови. 

 Пределите со врби во анализираната област растат на алувијални песочни почви на 

терасите на речните брегови. Земјата е редовно поплавувана за време на периодот на 

врнежи. Биотопот се карактеризира со постојана влажност, светла структура и текстура на 

почвата. Во пошироките области долж реките присутни се, често, отворени терени и 

ливади со мала површина. Овој вид на шумски предели припаѓа на заедницата Salicetum 

albae-fragilis Soó (1930, 1934) 1958. Најкарактеристични се следните видови на дрвја: Salix 

alba, или мешани Salix alba и Salix fragilis. Populus nigra, Salix triandra, Sambucus nigra, 

Viburnum opulus, Cornus sanguinea, Rhamnus frangula, Amorpha fruticosa итн., кои може да 

се најдат во мали групи или индивидуални. Во некои појаси доминантни се видовите на 

тополи (Populus nigra, Populus tremula и Populus alba), и појасот ја определува типичната 

заедница на тополи. Во хербалниот слој најкарактеристични се следните видови: Poa 

trivialis, Poa palustris, Carex vulpina, Polygonum lapatifolium, Polygonum hidropiper, Rumex 

sanguineum, Veronica anagalis-aquatica, Scirpus lacustris итн. 
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- Цицачи – од претставниците на оваа група најчесто се среќаваат ситните глодари, 

ситните месојадни видови, а од поголемите месојадни видови присутна е лисицата .  

- Птици – карактеристични видови за ова живеалиште се коприварче (Cettia cetti) и 

сеница (Remiz pendulinus). Многу други видови ги користат врбите заради заштита и 

размножување, а најчести се славејот (Luscinia megarhynchos), црвеношиест дрозд 

(Erithacus rubecula), црноглаво коприварче (Sylvia atricapilla) и други. 

- Влекачи – најчести видови се тревната змија (Natrix natrix) и Natrix tesselata.  

- Амфибии – Од оваа група најзастепена е езерската жаба (Rana ridibunda) и обичната 

крастава жаба (Bufo bufo) 

  

Ass. Tamarici- Salicetum amplexycaulis 

Оваа заедница претставува шибјак со пионерско значење која се сретнува по 

течението на Маркова река. Овој биотоп воглавно претставува џбунест предел на кој 

доминираат Tamarix parviflora и Salix amplexicaulis. Овие џбунести видови формираат 

посебна растителна заедница наречена Tamarici-Salicetum amplexicaulis (Kárpáti 1962) Em 

1967. Се развива на песочни и чакални речни наноси. Појасите се поплавени за време на 

пролетниот период. Во билниот слој чести се Lycopus europaeus, Equisetum arvense, Juncus 

articulatus, Mentha longifolia, Agrostis alba итн. Истотака често може д асе најдат и бројни 

годишни видови од соседните области   

Во рамничарскиот дел од драчевското поле (место викано Ливаѓе) денес се подигнати 

брзорастечки култури од клонирани тополи (Popolus x euroamericana). Истите се 

стопанисувани од АД Топола, а турнусот на одгледување е од 12-18 години. Дрвото 

добиено од овие тополи наоѓа голема примена како целулозно дрво, дрво за производство 

на амбалажа, техничко дрво , а може да се користи и за огрев. 

 Над локалитетот “Три Круши” пред 20 години подигнати се плантажи  на 15ha од 

хибриден бадем (Amygdalis sp.) за потребите на фармацефската индустрија со кои денес 

стопанисува АД Топола од Драчево.  

Животинската заедница на џбунести предели на Tamarix и Salix amplexicaulis е 

мешавина од различни видови на фауна на соседните заедници и е многу слична со 

фауната на заедниците на врбовите шуми,  

 

Антропогени живеалишта  

Како што е наведено погоре под антропогени живеалишта се  урбаното зеленило и 

обработливите површини 

 

Урбано зеленило 

Градското зеленило во општината е застапено со јавните површини, и блоковско 

зеленило, кое постојано се шири околу сите станбени структури. Општината има поволен 

капацитет за проширување на нови зелени површини. урбанизација, градското зеленило 
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(дрвја, тревници/паркови, шуми и култивирани површини), претставува основна алатка за 

одржување на потребната рамнотежа во природата. 

- Зеленилото има повеќе функции во урбаната средина: 

- обезбедување на чист воздух; 

- регулација на хидролошкиот циклус; 

- застапеност на биолошката разновидност во урбаната средина; 

- регулирање на локалната клима; 

- улога на бариера од бучава; 

- естетска улога; 

- психолошко-социјална улога; 

- спортско-рекреативна улога. 

 

Улога на зеленилото во заштита на воздухот 

Во урбаната средина обично има емисии на гасови, како резултат на сообраќајот, 

особено во време на сообраќајните „шпицови“, стопанските активности и греењето. 

Најприсутни полутанти најчесто се: CO2, SO2, NO и O3.  Зеленилото во градовите на 

различни начини позитивно влијае на концентрациите на загадувачките материи, но 

најбитно е што низ процесите кои се одвиваат во растенијата дел од полутантите не само 

што се елиминираат од воздухот, туку и целосно се неутрализираат. 

 

 Влијанија врз природата 

Влијание на зеленилото врз климата 

Изградбата на зелени површини е најевтината стратегија за борба против ефектот на 

т.н. топлински острови во градот, кој предизвикува урбаните области да бидат значително 

потопли отколку околната средина. Зградите, бетонот и асфалтот ја апсорбираат и 

складираат топлината (сончевата енергија) преку ден, а потоа навечер ја ослободуваат со 

што го спречуваат потребното ладење. Зеленилото ја намалува температурата во 

урбаните простори со: 

- користење на топлината (сончевата енергија) за фотосинтеза; 

- обезбедување сенка, со што се лади површината; 

- евапорација со која растенијата постигнуваат сопствено ладење и ладење на 

средината. 

Користењето на дрвјата во разрешување на проблемите на загреаност на градовите 

и објектите во нив, се покажало како поевтино и попрактично од разни други методи кои 

човекот ги користи, на пример, користење различни архитектонски решенија или светли 

површини кои нема да апсорбираат светлина.  
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Впрочем, вегетацијата заштитува од силен одблесок на светлина од разни 

рефлектирачки материјали во урбаната средина.  Со ладење на околината и зградите, 

индиректно се влијае и на трошење на топлина, бидејќи дрвјата околу куќите (особено ако 

се поставени на јужната страна), доведуваат до енергетски заштеди од 20 до 50% поради 

намалена можност за ладење. Со својата способност да ја намалуваат температурата 

околу себе од 3 до 10 Целзиусови степени, растенијата директно им контрираат на 

топлинските острови чија температура е зголемена за сличен распон на температури. 

 

Влијание на индустријата врз природата 

Еден од поголемите проблеми на животната средина во општината Кисела Вода, а 

може да се каже и на територијата на Македонија, кои досега не се евидентирани и 

обработени, претставува индустриската депонија на хемиската фабрика ОХИС и 

Стакларница Скопје на локалитетот Пеленица. Имено, во последните 40 години кога 

хемиската индустрија работеше со полн капацитет, големи количини на хемиски отпад со 

голема токсичност беше складиран на оваа локална депонија. Во периодот на изработка 

на ЛЕАП, општината не располага со потврдени податоци дали отпадот складиран пред 

повеќе години на оваа локација, се наоѓа сè уште во металните буриња плитко закопани 

под земја, или истите се излеани и претставуваат закана за подземните води и поширокиот 

регион. За таа цел потребно е да се направат темелни истражувања и студија со која би се 

дефинирала состојбата, би се направила проценка на ризикот и би се предложиле мерки 

за санација на евентуално настанатите штети. 

 

Собирање на лековити и други видови растенија 

Општината Кисела Вода е претежно урбана општина, поради што собирањето на 

лековити и други видови растенија на нејзината територија е незначително.  Во  ридско 

брдските предели на општината локалното население собира лековити растенија најчесто 

за свој потреби . Од чаевите најчесто се собираат : мајчина душица, глог, кантарион,шипки, 

чалија и др. Во рамничарските предели од чаеви се собира : камилица, слез, липа, бозел 

и др. Од диви шумски плодови локалното население најчесто собира капини, шипки, 

трнинки, диви јаготки и др. 

Податоци за видот и количината на собраните лековити растенија недостасуваат 

бидејќи нема откупна станица на општинско ниво. Доколку се соберат поголеми количини 

на лековити растенија тие најверојатно се продаваат во откупните станици на „Алкалоид” 

и некои други приватни откупни станици.  

 

 Идентификација на проблемите во тематска област „природа“ 

- Недостаток на податоци за бројноста на животинскиот и растителниот свет 

- Негативно влијание на економските сектори врз биодиверзитетот 

- Недостаток на информации за управување со природата  (особено во руралните 

области) 
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- Недоволна промоција на природните убавини на територијата на Општина Кисела 

Вода 

- Зголемување на површините под  шумски екосистеми. 

 

 Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во тематска 
област „природа“ 

Препораките за заштитата на природата и природните реткости се однесуваат главно 

на: 

- Воспоставување на база на податоци за состојбата со природата и биодиверзитетот 

на подрачјето на Општина Кисела Вода,  

- Соработка со научни и стручни институции околу подготовката на база на податоци и 

дефинирање на индикатори за следење на состојбите со растителниот и 

животинскиот свет; 

- Преземање мерки за обновување на уништените шумски површини и пошумување на 

голините, преку обезбедување на здрав посадочен материјал и реализирање на 

акции за пошумување; 

- Воспоставување на систем на одржливо користење на шумскиот фонд,  

- Зголемување на површините под  шумски екосистеми, кои како најстабилни најповеќе 

влијаат за подобрувањето на животната средина, и се најотпорни на процесите на 

глобалното затоплување и загадување. 
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6. Утврдување на приоритетните проблеми од животната 
средина за решавање 

Дефинирањето на проблемите претставува извлекување на заклучоци од оцената на 

состојбата на животната средина. Проблемите беа дефинирани во 5 одделни тематски 

области на животната средина: 1) воздух, 2) вода, 3) отпад, 4) почва и искористување на 

земјиште и 5) природа.  

Во дефинирањето, односно утврдувањето на конкретни проблеми во животната 

средина во Општина Кисела Вода, учествуваа работните групи со техничка поддршка од 

консултантскиот тим при што се изработи синтетски извештај од конкретни и реални 

проблеми од сите тематски области во Општина Кисела Вода. Покрај утврдувањето на 

проблемите од животната средина од страна на работните групи, беа земени во предвид и 

резултатите од спроведената анкета за јавното мислење. Сите идентификувани проблеми 

беа вклучени во дефинитивна листа на проблеми која беше верификувана на работилница 

со работните групи, консултанти и координативно тело на ЛЕАП. 

Конечната (дефинитивна) листа на проблемите од тематските области е основа за 

постапката на приоретизација на проблемите во општината. Приоретизацијата е важен 

чекор поради ограничените финансиски ресурси на општината и помага кон поефикасно 

решавање на проблеми. 

По утврдување на конечната листа со проблеми, на состанок со ЛК и консултантскиот 

тим беше спроведена приоретизација на листата со проблеми преку бодување на 

проблемите според 10 критериуми: 

1. Влијание врз човековото здравје; 

2. Влијание врз животната средина; 

3. Влијание врз квалитетот на живот; 

4. Распространетост; 

5. Интензитет; 

6. Неповратност: 

7. Јавното мислење; 

8. Ниво на контрола кое општината го има врз решавање на проблемот; 

9. Плански, законски или други регулаторни барања; 

10. Мислење на членовите на Локалниот комитет 

 

Оценувањето на проблемите според секој критериум беше извршено со оценки од 1 

до 5, и тоа:  

1. со оцена 5 беа оценувани проблемите со за највисок интензитет 

2. со оцена 3 за проблемите од среден ризик и/или приоритет и 
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3. со оцена 1 за проблемите чии интензитет се оценува како слаб и истите не се 

приоритетни за решавање. 

Притоа беа земени во предвид приоритетните проблеми од спроведените анкети. 

Од овие оценки по секој критериум, а за секој проблем поединечно пресметана е 

збирната вредност на оценката, а според највисоката оценка, утврдени се и приоритетите 

и истите се презентирани во Табела Бр. 30.  

 
Табела 30. Детална листа на проблеми по тематски области, приоретизирани со бодови. 

Ред. 
бр. 

Тематска област Проблем (*Приоритетен проблем) Бодови 

1.  

ВОДА* 

Недоизграденост на системот за одведување на 
комунални отпадни води во Драчево, Усје, Пинтија, 
Расадник 

540 

2.  
Мешање на атмосферски и фекални канализациони 
води 

381 

3.  
Недоволна изграденост на системот за одведување на 
атмосферски води (н.м. Припор) 

256 

4.  
Немање пречистителна станица на територија на 
општината 

253 

5.  

ВОДА 

Недоволно количество на вода за пиење во одредени 
зони (с. Драчево, горна зона на Усје и Пинтија и др.) 

241 

6.  
Злоупотреба на системот за дистрибуција на вода за 
пиење како техничка вода и вода за останати потреби 

229 

7.  
Замена на азбест-цементните цевки кај постоечката 
водоводна мрежа која е изградена пред 1990 година 

215 

8.  Непостоење на систем за наводнување (н.м. Усје) 179 

9.  
Отсуство на кружен тек (циркулација) на водата и 
немање на доволен притисок на одредени делници 

160 

10.  Неквалитетна вода за пиење 10 

11.  
Непостоење систем за зафаќање и користење на 
техничка вода за наводнување на јавни зелени 
површини 

5 

12.  

ВОЗДУХ* 

 Загаденост на воздухот како резултат на присуство на 
индустриски објекти со интензивна емисија на 
загадувачки материи во урбаниот дел во општината 

668 

13.  
Непостоење на мониторинг станица за следење на 
квалитетот на амбиентниот воздух на територијата на 
општината 

296 

14.  
Непостоење на планови и програми за намалување на 
загадувањето и подобрувањето на квалитетот на 
амбиентниот воздух, 

272 

15.  
Неконтролирана употреба на горива после чие 
согорување со гасовите се емитираат штетни 
супстанции 

262 

16.  

ВОЗДУХ  

Немање на мерни инструменти за добивање на 
податоци за загадување од електромагнетно зрачење 
кое го продуцираат базните станици на мобилните 
оператори 

266 

17.  
Непостоење на Катастар на загадувачи на територијата 
на општината 

252 

18.  
Недоволна соработка помеѓу општината и МЖСПП и 
Градот Скопје, како и помеѓу општината и некои од 
најголемите загадувачи на воздухот 

240 
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19.  
Немање податоци и мерења за нивото на бучава која 
се продуцира особено во ноќните часови (во околината 
на Цементарница Усје) 

215 

20.  Зголемена бучава поради интензивен сообраќај 60 

21.  Неконтролиран прав од градилиштата 10 

22.  
Непрописно и неконтролирано движење на возила за 
превоз опасен-запалив материјал (нафта, бензин и т.н.) 

5 

23.  

ОТПАД* 

Појава на диви депонии 445 

24.  
Непостоење на План и Програма за управување со 
отпад на територија на општина Кисела Вода 

273 

25.  
Несоодветно депонирање на индустриски опасен отпад 
во близина на местата на создавање и негово 
напуштање (пр. Охис)  

256 

26.  
Непостоење на систем за сепарирање на комуналниот 
отпад 

231 

27.  

ОТПАД 

Недоволен број на подземни контејнери за селекција 
на отпадот и недоволна информираност на граѓаните  

222 

28.  
Несоодветно сервисирање и санитарно-хигиенско 
одржување на контејнерите и пластичните канти за 
отпад 

221 

29.  
Несоодветно поставување на контејнери во урбаната 
градска средина (пр. автобуски постојки) 

194 

30.  
Недостаток на податоци за количини на отпад (пр. 
индустриски и медицински на ниво на општина 

168 

31.  
Недостаток на податоци за количини на отпад (пр. 
индустриски и медицински на ниво на општина 

148 

32.  Неискористување на отпадот за добивање енергија 5 

33.  

ПОЧВА и 
КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗЕМЈИШТЕ * 

Узурпација на зелени површини 389 

34.  
Несоодветно третирање на места контаминирани со 
опасен отпад (околина на Центар за рехабилитација на 
зависници, локалитет Теферич) 

243 

35.  Загадување на почва со фекални отпадни води  239 

36.  
Незаконска изградба на објекти и узурпација на 
државен имот 

231 

37.  
Ерозија и лизгање на земјиштето во Припор, Усје, 
Пинтија, Драчево 

214 

38.  

ПОЧВА и 
КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗЕМЈИШТЕ 

Непостоење на податоци за загадување на почвите 
(контаминација, деструкција, деградација) и отсуство 
на мониторинг 

203 

39.  
Непостоење на механизам за управување со 
запуштени места и парцели 

173 

40.  Непостоење на паркови со домашни миленичиња 127 

41.  Недоволен паркинг простор за возила 15 

42.  Појава на многу дивоградби 5 

43.  Немање доволно детски игралишта 5 

44.  ПРИРОДА* 
Недостаток на информации за управување со 
природата (особено во руралните области) 

162 
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45.  
Негативно влијание на економските сектори врз 
биодиверзитетот 

157 

46.  
Недоволна промоција на природните богатства и 
археолошки наоѓалишта на територијата на Општина 
Кисела Вода 

133 

47.  
Недостаток на податоци за бројноста на животинскиот 
и растителниот свет 

119 

48.  

ПРИРОДА 

Зголемена појава на кучиња скитници 10 

49.  
Неконтролирана експлоатација на минерални суровини 
(ридот позади Усје) 

10 

50.  

ЗАКОНОДАВСТВО* 

Немање на континуиран мониторинг на состојбата со 
животната средина 

273 

51.  
Недоволно почитување и имплементирање на 
законската регулатива од областа на животната 
средина 

222 

 

 

 

 

  



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 2016-2021 

 

  

111 

7. SWOT анализа 

SWOT анализата (акроним со значење Strengths – сили, Weaknesses – слабости, 

Opporunities – можности и Threats - закани) ги обработува внатрешните и надворешните 

фактори кои влијаат врз функционирањето и развојот на една заедница, во случајот 

општина Кисела Вода. Внатрешните фактори (фактори врз коишто општината може да 

делува и да ги контролира) спаѓаат во групата на јаки или слаби страни, зависно од тоа 

дали влијаат позитивно или негативно на функционирањето и развојот на општината. 

Додека пак надворешни фактори (фактори врз коишто општината не може да влијае) 

спаѓаат во можности, како предности на општината или закани. 

При процесот на изработка на ЛЕАП се препорачува да се изработи SWOT анализа 

за следните области во општината: 

- Демографија 

- Социјална благосостојба 

- Инфраструктура 

- Локална власт 

- Локална економија 
 

Табела 31. Работен лист бр. 5: SWOT анализа на општината  
(Според Методологија за изработка на Локален акционен план за животна средина, Водич за општините,  
изработката на SWOT анализата треба да се направи со користење на табелите во Работниот лист бр. 5) 

Сили Што да правиме за да ги искористиме силите? 

Слабости Што да правиме за да ги претвориме слабостите во сили? 

Можности  Што да правиме за да ги искористиме можностите? 

Закани Што да правиме за да ги избегнеме заканите? 

 
Табела 32. SWOT анализа за област: демографија и социјална благосостојба  

Сили 

 

Што да правиме за да ги искористиме силите? 

- Вкупно население од 58.216 жители 

- Природниот прираст на населението е 4,2 

промили 

- Средната густина на населеност е 99 

жители/км 

- Младо население до 19 години - 28,6% 

- Зрело население од 20 до 59 година - 31,3% 

- Број на населени места (населби) -14 

- Урбани населени места (населби) - 8 

- Рурални населени места (населби) - 6 

- Конкурентна работна сила со високо 

образование и познавање на странски јазици 

овозможува развој на инвестиции во лесната 

индустрија како и отворање на нови 

технолошки центри и паркови 

- Ангажирање на работоспособното население 

на секој можен начин во подобрување на 

социо-економските услови во општина 

Кисела Вода 
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- Вклученост на високо-образовниот кадар во 

подготовка и реализација на проекти за 

развој на општината 

- Вклученост на населението (јавноста) во 

процесот на планирање и донесување на 

одлуки 

- - Вклученост на жителите од руралните 

населени места во јавни дебати, трибини и 

други настани организирани од општината  

Слабости 
Што да правиме за да ги претвориме 
слабостите во сили? 

- Нерамномерна густина на населеност во 

рамки на општината 

- Одлив на високо квалификуван стручен 

кадар 

- Висок степен на невработеност-23.3% 

- Загадување на животна средина од физички 

и деловни субјекти 

- Ниска јавна свест за заштита и одржување 

на материјалните, културните и природните 

добра  

- Изработка на стратегија за намалување на 

одливот на млад образован кадар 

- Изработката на новиот ЛЕАП за општината 

ќе содржи акционен план за ублажување на 

загадувањата на одредени медиуми  

- Дефинирање на мерки за рамномерен развој 

на општината  

- Вклучување на општината во социолошки 

проекти  

Можности  
Што да правиме за да ги искористиме 
можностите? 

- Доквалификација и едукација на 

работоспособното население 

- Ангажирање на невработени  

работоспособни лица во активности од јавен 

интерес на општината 

- Стимулација и поддршка за концептот 

„самовработување“ 

   

- Искористување на можност за пријава и 

посета на обуките организирани од страна на 

агенцијата за вработување (пр. обука за 

напредни ИТ вештини, обука кај познат 

работодавач, практикантство како прво 

работно искуство до вработување, едукација 

за започнување на бизнис, и друго) 

- Поголема комуникација помеѓу локална 

самоуправа, агенција за вработување и 

работодавци на територија на О. Кисела 

Вода за ангажирање на невработено 

работоспособно население според степен на 

квалификација и стручност (пр. објава на 

листа на слободни работни места) 

- Запознавање на младото работоспособно 

население со Програмите за 

самовработување на агенцијата за 

вработување (пр. проект за 

самовработување со кредитирање, 

субвенционирање на вработување, пилот - 
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програма за субвенционирање на 

плодоуживатели на државно земјоделско 

земјиште) 

Закани 

 

Што да правиме за да ги избегнеме заканите? 

- Политичка криза во државата и неизвесност 

за надминување 

- Повлекување на потенцијални инвестиции  

- Затворање на големи индустриски 

капацитети (пр. Охис) 

- Немање на финансиски средства 

- Недоволна соработка помеѓу локалната 

(општината и Градот Скопје) и централната 

власт 

- Промоција на општина Кисела Вода како 

индустриски најразвиена општина во 

централното градско подрачје 

- Обука за подготовка на проекти за 

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) 

(на пр. во компонентите регионален развој, 

развој на човечки ресурси и рурален развој) 

- Иницирање на поголема соработка на 

локалната самоуправа со Град Скопје и 

централната власт (МЖСПП, МЗШВ, МЛС, 

Министерство за финансии) 

 
Табела 33. SWOT анализа за област: локална инфраструктура 

Сили 
 

Што да правиме за да ги искористиме силите? 

- Солидна покриеност со комунална 

инфраструктура (фекална канализација); 

- Покриеност со водоводна мрежа на 

територијата на Кисела Вода; 

- Солидна патна инфраструктура и поврзаност 

со останатите населени места; 

- Покриеност со електроенергетска 

инфраструктура на целата територија; 

- Покриеност со телекомуникациска мрежа; 

- Поврзаност на руралните населени места со 

општината; 

- Спортски терени, игралишта и паркови; 

- Примарна и секундарна здравствена 

заштита;  

- Реализирање на проекти со цел 

подобрување на состојбата во јавните 

институции и остварување на заштеди на 

електрична енергија; 

- Примена на современи стандарди за 

квалитетно живеење; 

- Искористување на спортски игралишта за 

здрав развој и рекреација на младината;  

- Промоција и развој на општината, достапност 

и комуникација; 

- Достапност до услуги (здравство, 

образование) на жителите од урбаните и 

руралните населени места; 

Слабости 
Што да правиме за да ги претвориме 
слабостите во сили? 

- Запуштени јавни објекти и институции (кров 

од азбест-цементни плочи, стара изолација, 

дотраени врати и прозорци); 

- Застарени системи за греење во јавните 

институции; 

- Локални улици во лоша состојба;  

- Изработка на проекти за реконструкција на 

објектите со цел подобрување на условите 

за работа, но и подобрување на 

енергетската ефикасност; 

- Реконструкција / модернизација на 

системите за загревање со обновливи 

избори на енергија (соларни панели, 
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- Недоволен капацитет (број) на образовни 

објекти и градинки; 

- Некомплетен систем за одведување на 

отпадни комунални води во руралните места; 

- Немање на пречистителна станица за 

отпадни води; 

- Застарена водоводна мрежа (цевки од 

азбест) на одредени делници во руралните 

места; 

- Немање системи за зафаќање на 

атмосферска вода (дождовница) за 

користење на техничка вода за други 

потреби; 

- Немање доволно паркинг простори на 

територијата на Кисела Вода; 

- Недоволно развиено улично зеленило; 

- Немање доволно детски игралишта; 

- Немање паркови за миленици на 

територијата на општината; 

 

 

 

брикети, пелети) со што ќе се подобри и 

енергетската ефикасност; 

- Изработка на проекти за реконструкција на 

патишта и аплицирање до фондови (ЈП за 

патишта и други странски донори); 

- Изградба на нови детски градинки како во 

централното подрачје, така и во руралните 

предели 

- Изработка и реализација на проекти за 

покривање на руралните места со фекална 

канализациона мрежа, со што ќе се подобри 

квалитетот на живеење во овие области, а и 

ќе се обезбеди подобар квалитет на почвата 

и подземните води; 

- Изградба на пречистителна станица за 

отпадни води со цел обезбедување на 

соодветен третман на отпадни води, но и 

заштита и подобрување на квалитетот на 

површинските водни текови 

- Замена на азбест-цементи цевки и 

подобрување на квалитет на водата за 

пиење; 

- Рационално користење на водата и заштеда 

на природните необновливи ресурси; 

- Изградба на паркинг простори со цел 

намалување на узурпација на зони за 

движење на пешачи и велосипедисти; 

- Изградба на нови простори за спорт и 

рекреација на жителите (детски игралишта, 

паркови за домашни миленичиња и сл.) 

Можности  
Што да правиме за да ги искористиме 
можностите? 

- Постоење на Програма за енергетска 

ефикасност; 

- Субвенции од Влада на Р.Македонија за 

соларни панели и печки/котли на брикети; 

- Стари (напуштени) производствени 

капацитети; 

- Индустриска зона и урбани блокови; 

- ИПА фондови и други претпристапни 

инструменти;  

- Биро за регионален развој;  

- Искористување на обновливи видови на 

енергија (сончева енергија, биомаса) за 

затоплување на градинките и училиштата; 

- Заштеда на електрична енергија и 

енергетска ефикасност; 

- Модернизација на објекти и подобрување на 

квалитетот на живеење; 

- Реконструкција на старите капацитети и 

развој на brownfield инвестиции во лесната 

индустрија и ИКТ секторот; 

  



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 2016-2021 

 

  

115 

- Користење на моделот на ЈПП и концесија 

при управувањето со големи 

инфраструктурни проекти 

Закани 
 

Што да правиме за да ги избегнеме заканите? 

- Немање доволно капацитет (човечки 

ресурси) за изработка и имплементирање на 

големи инфраструктурни проекти од ИПА и 

други инвестициски фондови; 

- Немање доволни финансиски средства за 

контрибуција и кофинансирање на 

капиталните проекти; 

- Слаб интерес за инвестирање од страна на 

странски инвеститори; 

- Немање интерес во инвестирање и обнова 

на старите напуштени производствени 

капацитет;  

 

- Изработка на листа на достапни фондови за 

финансирање на проекти;  

- Изработка на План за прибирање на 

финансиски средства (донации од бизнис 

сектор, организирање на настани, наплата 

на јавни давачки и слично); 

- Изработка и реализација на стратегија за 

комуникација со медиуми со цел 

промовирање на општината; 

- Изработка на програма за промоција на 

општината пред инвеститори (мапа со 

градежни парцели за изградба на стопански 

објекти, информација за комунални трошоци 

и можности за инвестирање); 

- Урбанизација и изработка на целокупна 

документација на планирани опфати со цел 

намалување на времето за чекање за 

добивање на дозвола за изградба 

(потенцијален инвеститор) 

 
Табела 34. SWOT анализа за област: локална власт 

Сили 
 

Што да правиме за да ги искористиме силите? 

- Децентрализирана власт и одредени 

надлежност на локалната самоуправа 

- Солидна екипираност и стручност на 

администрацијата 

- Поделеност во функционални сектори и 

одделенија 

- Изработени и усвоени на Совет солиден број 

на стратешки документи (ЛЕР, ЛЕАП, 

Програма за енергетска ефикасност, 

инвестициска програма, урбанистичка 

планска програма) 

- Информирање на јавноста (службен гласник 

и општински весници)   

- Самостојно реализирање на сопствени 

проекти кои се однесуваат за подобрување 

на квалитетот на животот во општината 

- Посета на обуки и работилници 

организирани од страна на владини 

институции (ресорни министерства), 

странски претставништва 

- Организирање на студиски посети и размена 

на искуства на администрацијата (Сектор за 

комунални работи, инфраструктура, 

сообраќај и заштита на животната средина, 

Сектор за урбанизам и просторно 

планирање,  Сектор за локален Економски 

Развој и Сектор за инспекциски работи) 

- Реализирање на мерките од акционите 

планови на локалните стратешки документи, 

како и нивно ажурирање  
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Слабости 
Што да правиме за да ги претвориме 
слабостите во сили? 

- Недостаток на финансиски средства за 

спроведување на законските надлежности и 

за спроведување на капитални проекти 

- Недоволен број на вработени за вршење на 

редовни инспекциски надзори 

- Недоволно стручни и едуцирани кадри за 

изработка на проектни апликации за ИПА и 

останати инструменти. 

- Слаба комуникација и соработка на 

локалната самоуправа со Град Скопје и 

централната власт 

- Изработка на проекти и обезбедување на 

финансиски средства за реализирање на 

приоритетни проблеми и подобрување на 

квалитетот на животот 

- Вработување на кадар во секторот за 

инспекциски работи со цел вршење на 

редовни теренски посети и инспекциски 

надзори согласно надлежностите 

- Инвестирање во доусовршување на 

администрацијата -  и формирање на сектор 

за имплементација на ЕУ проекти 

- Подобрување на комуникацијата со 

централната власт, преку имплементирање 

на заеднички проекти и изработка на 

стратешки документи 

Можности  
Што да правиме за да ги искористиме 
можностите? 

- Можност за користење на ИПА фондовите и 

другите достапни претпристапни 

инструменти (зајакнување на 

институционални капацитети) 

- Соработка со невладиниот, научниот сектор 

и бизнис секторот 

- Имплементирање на стратешките локални 

документи (ЛЕР, ЛЕАП, ЕЕ)  

- Реализирање на проекти за зајакнување на 

институционалните капацитети 

- Организирање на јавни трибини, 

распишување на повик за поддршка на 

проекти од здруженија на граѓани 

- Подготвување на извештаи за спроведување 

на стратешките документи и ажурирање на 

акционите планови  

Закани 
 

Што да правиме за да ги избегнеме заканите? 

- Влијание на политичките случувања 

- Неповолна економска ситуација во државата, 

која се рефлектира и на локално ниво 

- Организирање на настани и кампањи на (не) 

политички теми 

- Вклучување на општината во 

имплементирање на странски проекти 

  
Табела 35. SWOT анализа за област: локална економија 

Сили 
 

Што да правиме за да ги искористиме силите? 

- Невработено работоспособно население 

- Обработлива земјоделска површина  

- Површини под шуми 

- Индустриска зона и урбани блокови 

- Урбанизирани подрачја 

- Постоење на културно-историски споменици 

и археолошки локалитет 

- Промовирање на мали бизниси, 

привлекување на инвеститори за отворање 

на мали и средни претпријатија 

- Засадување на земјоделските површини,  

- Отворање на претпријатија за обработка на 

дрво, промовирање на планински туризам 

- Привлекување на инвеститори изградба на 

мини хидроелектрани 

- Промовирање на културното и историското 

наследство 
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Слабости 
Што да правиме за да ги претвориме 
слабостите во сили? 

- Немање доволно странски инвестиции за 

отворање на нови мали и средни 

претпријатија 

- Неорганизирана економија 

- Непостоење на претпријатија за обработка 

на земјоделските и сточарските производи 

- Недоволни инвестиции за развивање на 

планински и селски туризам 

- Неискористеност на водните ресурси 

(производство на електрична енергија) 

- Соработка и одржување на комуникации со 

странските донатори 

- Привлекување на инвеститори за отворање 

на претпријатија за обработка на 

земјоделските и сточарските производи 

- Промовирање на планинскиот и селскиот 

туризам 

- Изградба на мали хидроцентрали 

 

Можности  
Што да правиме за да ги искористиме 
можностите? 

- Презентирање на индустриските зони и 

градежните парцели 

- Технички кадар (вработен и невработен) за 

работа и имплементација на нови технологии 

- Привлекување на странски инвестиции 

- Информирање на инвеститорите за 

олеснителните околности и можности за 

инвестирање во општината 

- Изработка на ДУП, УПС, ЛУПД, УПВНМ и 

др.  

- Посета на семинари, работилници, обуки и 

др. 

- Промовирање на ресурсите во општината 

- Промовирање преку веб страна, печатени и 

електронски медиуми 

- Формирање на одделение за комуникација со 

инвеститори и одделение за реализација на 

ЕУ проекти  

Закани 
 

Што да правиме за да ги избегнеме заканите? 

- Одлив на кадри и миграција на населението 

- Недоволна информираност на странските 

инвеститори за можности за инвестирање 

- Недостаток на финансиски средства 

- Немање пласман на земјоделските и 

сточарските производи 

- Промовирање пред жителите на програмите 

за вработување од страна на агенцијата за 

вработување 

- Промовирање на потенцијалите на 

општината пред домашни и странски 

инвеститори  

- Барање на странски донатори 

- Стимулирање на самовработување и 

промовирање на семејни бизниси 

- Промовирање на можноста за добивање на 

финансиска помош за користење на 

обновливи извори на енергија (соларни 

панели, печки на брикети и пелети) 

- Обезбедување пласман, отворање на 

претпријатија за финална преработка на 

земјоделските и сточарските производи 
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8. План за спроведување на ЛЕАП 

Изработката на План за спроведување на ЛЕАП започнува со идентификување на 

најприоритетните проблеми во општината, направени врз основа на литературни податоци 

и анализи, како и спроведените анкети (Прилог Анкети). За да се формира солиден План 

за спроведување неопходно е да се дефинираат целите до кои што сакаме да стигнеме 

преку имплементација на акциите кои што се содржат во планот за секоја тематска област 

одделно.  

Целите треба да бидат конкретни, мерливи, применливи, реални и временски 

одредени (овие карактеристики се преземени од акронимот Specific, Measurable, Applicable, 

Realistic, Time-bound). Целите претставуваат воопштени решенија за постигнување 

идеалниот резултат преку примена на акциите. Мерките се поконкретизирана форма од 

целите, односно поконкретно опишани решенија на одреден проблем. 

Акција е конкретна алатка за достигнување на дефинираните цели и мерки за 

елиминирање на приоритетните проблеми. За решавање на одреден проблем 

најсоодветно е спроведување на неколку типови на акции како примена на современи 

технологии, институционални промени, економски субвенции и друго. Предложените акции 

треба да бидат ефективни во однос на трошоците, технички изводливи, ефикасни, 

временски одредени за спроведување, флексибилни и прифатливи за општината и 

јавноста. 

Планот за спроведување треба да ги адресира сите најприоритетни клучни проблеми 

во секоја одделна тематска област преку дефинирање на соодветни акции кои треба да се 

превземат за спроведување на предложените мерки. Притоа, за нивна реална 

имплементација потребно е да се назначи одговорната институција за спроведување на 

акциите, и да се определи временски период кога акциите се планираат да се спроведат. 

Дополнително, пожелно е да се пресметаат финансиските средства кои што се неопходни 

за спроведувањето на акциите, заедно со идентификација на можни извори за 

финансирање на спроведувањето на акциите.  

 

 Слика 24. SMART цели. 

 

Конкретни 
(Specific) 

Мерливи 
(Measurablе)_ 

Применливи 
(Applicable)_ 

Реални 
(Realistic)_ 

Ограничени 
(Time-bound)_ 
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8.1. План за спроведување на предвидените мерки во тематска област: Отпад 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ОТПАД 

Приоритетен проблем Цели  Мерки 

1. Појава на диви депонии Намалување на бројот и спречување на 
создавање на нови депонии во иднина 

Чистење на постоечките депонии 

Ремедијација и пренамена на просторот 

Воспоставување на мониторинг и следење на 
состојбата 

2. Непостоење на План и Програма за 
управување со отпад на територија на 
општина Кисела Вода 

Подобрување на состојбата со добивање на 
податоци за создаден отпад на ниво на 
општина 

Изработка на План и Програма за управување со 
отпад за општина Кисела Вода и нивна 
реализација 

3. Несоодветно депонирање на индустриски 
опасен отпад во близина на местата на 
создавање и негово напуштање (пр. Охис) 

Подобрување на состојбата со депонирање 
на индустриски отпад на територија на 
општина Кисела Вода 

Анализа на состојбата со индустриски отпад на 
територија на општината 

Ремедијација на локални диви депонии за 
индустриски отпад 

Актуелизирање на проблемот со “Охис“ 

Едукација на правните индустриски субјекти 

Воспоставување на мониторинг и следење на 
состојбата 

4. Непостоење на систем за сепарирање на 
комуналниот отпад 

Креирање функционален систем за 
селектирање на комуналниот отпад 

Анализа на количините и видовите на создаден 
комунален отпад со цел оправданост од 
воведување систем за селектирање 

Обезбедување потребна инфраструктура 

Редовно собирање на селектираниот отпад 

Реализирање на проекти за реупотреба на отпадот 
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1. Појава на диви депонии 

ЦЕЛ:   Намалување на бројот и спречување на создавање на нови депонии во иднина 

Мерки Акции Одговорна институција Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на 
финансирање 

Чистење на 
постоечките депонии 

- Евидентирање и изготвување на листа на диви 
депонии 

- Класификација и приоретизација по ризик 
- Изготвување на техничка спецификација и 

спроведување на постапка за ангажирање на 
изведувач 

О. Кисела Вода 
 
Изведувач кој се 
избира по пат на 
тендерска постапка 
(еднаш годишно) 

2017-2021 20.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Град Скопје 
 
МЖСПП 

Ремедијација и 
пренамена на 
просторот 

- Изготвување на план за ремедијација и 
пренамена на просторот (каде има можности за 
пренамена) 

- Собирање на отпадот и ископаната загадена 
почва и депонирање на депонија за комунален 
отпад 

- Засејување на површината со трева 
- поставување на табли со натпис „Забрането 

фрлање на отпад“ 
- Поставување на урбана опрема (рекламни 

паноа, клупи, фонтани, корпи за отпадоци, 
реквизити од детски игралишта) на места каде е 
возможно на пространи јавни површини   

О. Кисела Вода 
 
Изведувач кој се 
избира по пат на 
тендерска постапка  
 

2017-2018 20.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Град Скопје 
 
МЖСПП 

Воспоставување на 
мониторинг и следење 
на состојбата 

- Изработка на план за мониторинг на 
ревитализираните локации 

- Одлука од Совет на Кисела Вода за парична 
казна за сторителот фатен на лице место 

- Редовен инспекциски надзор од страна на 
локален комунален инспектор 

- Извештај за состојбата на терен и соодветно 
реагирање 

- Ангажирање на надворешен соработник за 
следење на состојбите и подготовка на извештај 

- Едукација на населението за штетноста од 
појавата на диви депонии 

О. Кисела Вода 
 

континуирано 
2017-2021 

2.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
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2. Непостоење на План и Програма за управување со отпад на територија на општина Кисела Вода 

ЦЕЛ: Подобрување на состојбата со добивање на податоци за создаден отпад на ниво на општината 

Мерки Акции Одговорна институција Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на 
финансирање 

Изработка на План за 
управување со отпад за 
општина Кисела Вода  

- Одлука и назначување на одговорни лица 
за изработка и реализација на Планот1 

- Собирање на податоци за видови и 
количини, негово одлагање, дефинирање 
насоки и мерки за управување со отпад во 
согласност со законската регулатива 

- Изработка на листа на правни субјекти 
(создавачи на отпад) на територија на 
општината и укажување на законска 
обврска за доставување на годишни 
извештаи за постапување со отпад 

О. Кисела Вода во 
соработка со 
консултанти 

2017-2020 10.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
МЖСПП 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 

Изработка на Програма за 
управување со отпад за 
општина Кисела Вода и 
нивна реализација 

- Одлука и назначување на одговорни лица 
за изработка и реализација на 
Програмата2 

- Прегледување на годишните извештаи од 
правни лица со цел утврдување на 
потреба од изработка на програма за 
управување со отпад 

- Дефинирање на технички мерки 
(вклучувајќи и инвестициони зафати) за 
управување со отпад (селектирање, 
третман, преработка искористување на 
енергијата, складирање и отстранување) и 
нивна реализација 

О. Кисела Вода во 
соработка со 
консултанти 

2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 
2020-2011 

10.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
МЖСПП 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
 

Ревидирање на План за 
управување со отпад 

- Изработка на извештај за реализирање на 
планот на годишно ниво 

О. Кисела Вода 
 
Сектор ЖС 

2017-2021 60.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 

                                                 

 
1  Согласно член 18 од Законот за управување, Плановите за управување со отпадот на општините се донесуваат за период не помал од три години, а не подолг од шест 

години.  

2  Согласно член 19 од Законот за управување, Програмата за управување со отпадот на општините се донесува за период од една година.  
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Ревидирање на Програма за 
управување со отпад 

- Изработка на извештај за реализирање на 
програмата на годишно ниво 

О.Кисела Вода 
 
Сектор ЖС 

2017-2021 60.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 

 
3. Несоодветно депонирање на индустриски опасен отпад во близина на местата на создавање и негово напуштање (пр. Охис) 

ЦЕЛ: Подобрување на состојбата со депонирање на индустриски отпад на територија на општина Кисела Вода  

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на 
финансирање 

Анализа на состојбата со 
индустриски отпад на 
територија на општината 

- Изготвување на листа на индустриски 
капацитети на ниво на општината, со 
типови и количини на отпад 

- Посета и контрола на начинот на 
евиденција на создаден и депониран 
индустриски отпад 

- Утврдување на локациите на кои се 
складира индустрискиот отпад 

О. Кисела Вода 
 
МЖСПП 
 

2017-2018 500.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 

Ремедијација на локални 
диви депонии за индустриски 
отпад   

- Идентификација и утврдување на депонии 
на индустриски отпад на ниво на 
општината 

- Изработка на план за затворање на 
депониите  

- Ремедијација, санација на земјиштето и 
пренамена  

О. Кисела Вода 
 

2017-2019 2.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Бизнис 
субјекти 

Актуелизирање на проблемот 
со “Охис“ 

- Иницијатива и барање за статусот со 
индустриското жариште „Охис“  

- Поднесување на петиција од страна на 
жителите на општина Кисела Вода до 
Влада на Р.Македонија за санација на 
еколошкото жариште „Охис“ 

- Поголема инволвираност на локалната 
самоуправа во решавање на проблемот 

О. Кисела Вода 
 
МЖСПП 

2017-2021 500.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
МЖСПП 

Воспоставување на 
мониторинг и следење на 
состојбата со индустрискиот 
отпад 

- Следење и увид во издавање на дозволи 
на приватни субјекти за транспорт, 
складирање и третман на индустриски 
опасен и неопасен отпад 

О. Кисела Вода 
 

2017-2021 500.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
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- Следење и увид во постапката и 
дозволите за извоз на опасен отпад од 
територијата на Р.Македонија 

 

 
4. Непостоење на систем за сепарирање на комуналниот отпад 

ЦЕЛ: Креирање функционален систем за селектирање на комуналниот отпад  

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет буџет Извори на 
финансирање 

Анализа на количините и 
видовите на создаден 
комунален отпад со цел 
оправданост од воведување 
систем за селектирање  

- Соработка и барање на официјални 
податоци за количини и видови на отпад 
кои се собираат на годишно ниво 

- Дефинирање на локации за поставување 
на садови за одлагање на селектиран 
отпад 

- Запознавање на жителите со 
потенцијалните локации и начинот на 
функционирање на системот 

О. Кисела Вода  
 
ЈП Комунална 
Хигиена 
 

 
2017-2018 

500.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 

Обезбедување потребна 
инфраструктура  

- Поставување на подземни контејнери за 
одлагање на селектиран отпад 

- Поставување на нови пластични 
контејнери и садови за одлагање на отпад 
во руралните делови 

- Замена на старите дотраени контејнери 
со нови 

- Редовно сервисирање и санитарно-
хигиенско одржување на контејнерите и 
пластичните канти за отпад   

О. Кисела Вода  
 
ЈП Комунална 
Хигиена 
 

 
2017 - 20121 

10.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Град Скопје 
 

Редовно собирање на 
селектираниот отпад 

- Изготвување на функционална динамика 
на празнење на контејнерите и 
пластичните садови од руралните 
подрачја 

О. Кисела Вода  
 
ЈП Комунална 
Хигиена 

2017 - 20121 500.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
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8.2. План за спроведување на предвидените мерки во тематска област: Вода 

 

 
1. Недоизграденост на системот за одведување на комунални отпадни води во Драчево, Усје, Пинтија, Расадник 

ЦЕЛ: Функционален систем за одведување на комунални отпадни води во Драчево, Усје, Пинтија, Расадник 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на 
финансирање 

Изградба и реконструкција на  
системот за одведување на комунални 
отпадни води во Драчевo 

- Изработка на техничка 
документација 

 
- Избор на изведувач 
 
- Изградба на системот за 

одведување на комунални 
отпадни води во Драчевo 

О.Кисела Вода   2017-2018 
 
 

 

10.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
фондови 

Изградба и реконструкција на системот 
за одведување на комунални отпадни 
води во Усје 

- Изработка на техничка 
документација 

 

О.Кисела Вода 2017-2018 100.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 
 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ВОДА 

Приоритетен проблем Цели  Мерки 

1. Недоизграденост на системот за одведување 
на комунални отпадни води во Драчево, Усје, 
Пинтија, Расадник 

Функционален систем за одведување на 
комунални отпадни води во Драчево, Усје, 
Пинтија, Расадник 

Изградба и реконструкција на системот за 
одведување на комунални отпадни води во 
Драчево, Усје, Пинтија, Расадник  

2. Мешање на атмосферски и фекални 
канализациони води 

Разделување на атмосферска и фекална 
канализација на о.Кисела Вода 

Изработка на проектна задача за разделување на 
фекална од атмосферска канализациска мрежа  

Изградба на посебна инфраструктура за 
атмосферска и фекална канализација 

3. Недоволна изграденост на системот за 
одведување на атмосферски води 
(н.м.Припор) 

Функционален систем за одведување на 
атмосферски води (н.м.Припор) 

Изградба на систем за одведување на 
атмосферски води (н.м.Припор)  

4. Непостоење на пречистителна станица на 
територија на општината 

Обезбедување на соодветен третман на 
урбани отпадни води на територијата на 
о.Кисела Вода 

Изградба на пречистителна станица за третман на 
отпадни води на територијата на о.Кисела Вода 
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- Избор на изведувач 
 
- Изградба на системот за 

одведување на комунални 
отпадни води во Усје 

Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
фондови 

Изградба и реконструкција на  
системот за одведување на комунални 
отпадни води во Пинтија 

- Изработка на техничка 
документација 

 
- Избор на изведувач 
 
- Изградба на системот за 

одведување на комунални 
отпадни води во Пинтија 

О.Кисела Вода 2017-2018 50.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
фондови 

Изградба и реконструкција на  
системот за одведување на комунални 
отпадни води во Расадник 

- Изработка на техничка 
документација 

 
- Избор на изведувач 
 
- Изградба на системот за 

одведување на комунални 
отпадни води во Расадник 

О.Кисела Вода 2017-2018  5.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
фондови 

 
2. Мешање на атмосферски и фекални канализациони води 

ЦЕЛ: Разделување на атмосферска и фекална канализација на о.Кисела Вода 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на  
финансирање 

Изработка на проектна задача за 
разделување на фекална од 
атмосферска канализациска мрежа  

- Теренска посета и утврдување 
на спорните делници 

 
- Разработка на проектна 

програма и cost-benefit анализа 

О.Кисела Вода 
 
МЗ 
 
ЈП Водовод и 
канализација 

2018-2019 10.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
фондови 

Изградба на посебна инфраструктура за 
атмосферска и фекална канализација 

- Изработка на техничка 
документација 

 

О.Кисела Вода 
во соработка со 
изведувач 

2018-2021 110.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 
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- Избор на изведувач 
 
- Изградба на посебна 

инфраструктура за атмосферска 
и фекална канализација 

Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
фондови 
 

 
3. Недоволна изграденост на системот за одведување на атмосферски води (н.м.Припор) 

ЦЕЛ: Функционален систем за одведување на атмосферски води (н.м.Припор) 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет буџет Извори на  
финансирање 

Изградба на систем за одведување на 
атмосферски води (н.м.Припор) 

- Изработка на техничка 
документација 

 
- Избор на изведувач 

 
- Изградба на систем за 

одведување на атмосферски 
води (н.м.Припор) 

О.Кисела Вода 2018-2019  100.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
фондови 

 
4. Непостоење на пречистителна станица на територија на општината 

ЦЕЛ: Обезбедување на соодветен третман на урбани отпадни води на територијата на о.Кисела Вода 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на  
финансирање 

Изградба на пречистителна станица за 
третман на отпадни води на 
територијата на О.Кисела Вода 

- Изработка на техничка 
документација 

 
- Избор на изведувач 
 
- Изградба на пречистителна 

станица за третман на отпадни 
води на територијата на О.Кисела 
Вода 

О.Кисела Вода 2018-2020 100.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
фондови 
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8.3. План за спроведување на предвидените мерки во тематска област: Воздух 

 

 
 
 
 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ВОЗДУХ  

Приоритетен проблем Цели Мерки 

1. Загаденост на воздухот како резултат на присуство 
на индустриски објекти со интензивна емисија на 
загадувачки материи во урбаниот дел во 
општината (особено околу Усје и Стаклара) 

Намалување на загадување на 
амбиентниот воздух од индустриските 
објекти 

Утврдување на реалната емисија на штетни 
супстанции и точно количество на загадувачки 
супстанции од индустриските и енергетските 
објекти во општината 

Редовна контрола на постојните инсталации за 
спроведување на препишаните мерки од ИСКЗ 
дозволите 

Минимизирање на негативните влијанија од 
индустриските објекти врз околното население 
и биодиверзитет 

2. Непостоење на мониторинг станица за следење на 
квалитетот на амбиентниот воздух на територијата 
на општината 

Континуирано следење на квалитетот на 
амбиентниот воздух во општината со цел 
изработка на трендови на квалитет на 
воздух 

Воспоставување на локална мрежа за 
мониторинг на квалитетот на амбиентниот 
воздух на територијата на општината  

3. Непостоење на планови и програми за 
намалување на загадувањето и подобрувањето на 
квалитетот на амбиентниот воздух 

Подобрување на квалитет на воздух преку 
креирање и имплементација на мерки и 
планови за намалување на штетни емисии 
во воздух 

Изработка на План за квалитетот на воздухот 

Изработка на краткорочен акционен план за 
намалување на релевантни загадувачки 
супстанции 

Намалување на емисиите на стакленички 
гасови на локално ниво 

4. Неконтролирана употреба на суровини за 
затоплување после чие согорување со гасовите се 
емитираат штетни супстанции 

Намалување и елиминација на употреба 
на несоодветни суровини за затоплување 

Едукација на локално население за штетности 
од загревање на домови со несоодветни 
суровини 

Стимулација на население за користење на 
обновливи извори на енергија во согласност со 
Програмата за енергетска ефикасност на О. 
Кисела Вода 
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1. Загаденост на воздухот како резултат на присуство на индустриски објекти со интензивна емисија на загадувачки материи во урбаниот 
дел во општината (особено околу Усје и Стаклара) 

ЦЕЛ: Намалување на загадување на амбиентниот воздух од индустриските објекти 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на 
финансирање 

Утврдување на 
реалната емисија на 
штетни супстанции и 
точно количество на 
загадувачки 
супстанции од 
индустриските и  
енергетските објекти 
во општината 

- Креирање на катастар на загадувачи во 
општината 

- Изработка на карта на загадувачи 
(индустриските капацитети) во општината 

- Редовно ажурирање и одржување на 
Катастарот 

О. Кисела Вода 
 
Консултантска 
фирма 

2017-2021  
10.000.000,00 

Буџет на О.Кисела 
Вода 
 
Влада на Р. Македонија 
 
Бизнис сектор 

- Воспоставување на соработка меѓу 
општината и МЖСПП за редовно 
доставување податоци од Националниот 
Катастар на загадувачи за  

- следење на емисии во воздухот од 
стационарни извори на територијата на 
општината 

О. Кисела Вода 
 
МЖСПП 

2017-2021  
500.000,00 

Буџет на О.Кисела 
Вода 
 

- Изработка на онлајн инвентар достапен за 
јавноста на загадувачки супстанции во 
воздухот од индустриските капацитети, 
сообраќај (мобилни извори), загревање на 
домови и отпад 

О. Кисела Вода 
 
Консултантска 
фирма 

2017-2021 500.000,00 Буџет на О.Кисела 
Вода 
 
Влада на Р. Македонија 
 
Бизнис сектор 

Редовна контрола на 
постојните инсталации 
за спроведување на 
препишаните мерки од 
ИСКЗ дозволите 

- Остварување соработка со Државен 
инспекторат за животна и Град Скопје за 
редовна инспекција на инсталации и 
достава на информации до општина Кисела 
Вода и објава на информации 

О. Кисела Вода 
 
Град Скопје 
 
МЖСПП 

2017-2021 100.000,00 / 

Минимизирање на 
негативните влијанија 
од индустриските 
објекти врз околното 
население и 
биодиверзитет 

- Поставување на заштитни зелени појаси 
околу индустриските објекти 

О. Кисела Вода 
 
Индустриски 
објекти 

2017-2021 1.000.000,00 Буџет на О.Кисела 
Вода 
 
 
Бизнис сектор 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 2016-2021 

 

 

129 

 
2. Непостоење на мониторинг станица за следење на квалитетот на амбиентниот воздух на територијата на општината 

ЦЕЛ: Континуирано следење на квалитетот на амбиентниот воздух во општината со цел изработка на трендови на квалитет на воздух 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на  
финансирање 

Воспоставување на 
локална мрежа за 
мониторинг на 
квалитетот на 
амбиентниот воздух на 
територијата на 
општината  

- Поставување на мерна станица во близина 
на најголемиот индустриски извор на 
загадување  

О. Кисела Вода 
 
МЖСПП 

2017-2021  1.000.000,00 Буџет на О.Кисела Вода 
 
Влада на Р. Македонија 
 
Меѓународни фондови 

- Поставување на мерна станица во близина 
на најфреквентната сообраќајница во 
општината  

О. Кисела Вода 
 
МЖСПП 

2017-2021 1.000.000,00 Буџет на О.Кисела Вода 
 
Влада на Р. Македонија 
 
Меѓународни фондови 

- Мерење на штетни материи во воздухот во 
зимскиот период на неколку места 
општината 

О. Кисела Вода 
 
МЖСПП 
 
Акредитирана 
лабораторија 

2017-2021 500.000,00 Буџет на О.Кисела Вода 
 

 
3. Непостоење на планови и програми за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воздух 

ЦЕЛ: Подобрување на квалитет на воздух преку креирање и имплементација на мерки и планови за намалување на штетни емисии во 
воздух 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на  
финансирање 

Изработка на План за 
квалитетот на 
воздухот3   
 

- Проценка на извори на загадување и 
концентрација на штетни емисии во 
амбиентниот воздух 

О. Кисела Вода  
 
Консултантска 
фирма 

2017-2021  500.000,00 Буџет на О.Кисела Вода 
 
Меѓународни фондови 
 
Бизнис сектор 

- Подготовка на детална листа на мерки за 
намалување на гасови во општината и 

О. Кисела Вода  
 

2017-2021 500.000,00 Буџет на О.Кисела Вода 
 

                                                 

 
3 Според Член 26, План за квалитетот на воздухот се подготвува за период од пет години. 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 2016-2021 

 

 

130 

одржување на воздухот во граници на 
дозволени вредности 

Консултантска 
фирма 

- Изработка на анализа за потребни технички 
и финансиски средства за спроведување на 
акционите програми 

О. Кисела Вода 
со 
консултантска 
фирма 

2017-2021 500.000,00 Буџет на О.Кисела Вода 
 
Меѓународни фондови 
 
Бизинс сектор 

Изработка на 
краткорочен акционен 
план4 за намалување 
на релевантни 
загадувачки 
супстанции 

- Утврдување на зони и агломерации од 
приоритетно значење во 

- зависност од степенот на надминување на 
граничните вредности за 

- квалитет и во зависност од опасноста по 
човековото здравје, 

- Процена од потребата од изработка на 
краткорочен акционен план 

 

О. Кисела Вода 
 
Град Скопје 
 
МЖСПП 
 
Министерство 
за здравство 
 

2017-2021 1.000.000,00 Буџет на О.Кисела Вода 
 
Меѓународни фондови 
 
Бизинс сектор 

Намалување на 
емисиите на 
стакленички гасови на 
локално ниво 

- Изработка на инвентар за стакленички 
гасови на локално ниво 

- Изработка на акционен план на мерки и 
активности за спречување на причините и 
ублажување на негативните ефекти од 
климатските промени 

 

О. Кисела Вода 
 
Град Скопје 
 
МЖСПП 
 
Консултанстска 
фирма 

2017-2021 10.000.000,00 Буџет на О.Кисела Вода 
 
Влада на Р.Македонија 
 
Меѓународни фондови 
 
Бизинс сектор 

 

  

                                                 

 
4 Според Член 27а, краткорочен акционен план се подготвува за зоните и агломерациите каде што постои ризик нивоата на загадувачки супстанции да 

надминат еден или повеќе од праговите за алармирање. 
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4. Неконтролирана употреба на суровини за затоплување после чие согорување со гасовите се емитираат штетни супстанции 

ЦЕЛ: Намалување и елиминација на употреба на несоодветни суровини за затоплување 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на 
финансирање 

Едукација на локално 
население за 
штетности од 
загревање на домови 
со несоодветни 
суровини 

- Организирање на кампањи за едукација, 
јавни трибини за користење на обновливи 
извори на енергија наспроти фосилни 
горива 

- Изработка на промотивен материјал за 
негативните влијанија од користење на 
несоодветни суровини за затоплување  

О. Кисела Вода 
 
Консултанстска 
фирма 

2017-2021  10.000.000,00 Буџет на О.Кисела Вода 
 
Влада на Р.Македонија 
 
Меѓународни фондови 
 
 

Стимулација на 
население за 
користење на 
обновливи извори на 
енергија во согласност 
со Програмата за 
енергетска ефикасност 
на О. Кисела Вода 

- Субвенционирање на граѓаните за 
купување на печки на пелети 

- Субвенционирање на граѓаните за 
вградување на соларни панели 

 

О. Кисела Вода 
 

2017-2021 70% од 
цената на 
купената 
печка на 
пелети, но не 
повеќе од 
30.000 денари 

Буџет на О.Кисела Вода 
 
Влада на Р.Македонија 
 
Меѓународни фондови 
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8.4. План за спроведување на предвидените мерки во тематска област: Почва и Користење на земјиште 

 
 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ПОЧВА и КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ 

Приоритетен проблем Цели  Мерки 

1. Узурпација на зелени површини и 
незаконска изградба на објекти 

Спречување на незаконска изградба на 
објекти и преземање на адекватни мерки за 
зголемување на процент на зелена површина 
на територија на О. Кисела Вода  

Комплетирање на планската документација за 
територијата на О. Кисела Вода и вметнување на 
незаконски изградените објекти во планската 
документација 

Легализација на сите бесправно изградени објекти 

Намалена узурпација на зелени површини и ефикасен 
систем на одржливо управување со зелени површини 

Намалување на површината на т.н.“голи зони“-
неизградени површини (во државна и приватна 
сопственост) 

Воспоставување на одржлив систем за управување со 
земјиштето 

2. Несоодветно третирање на места 
контаминирани со опасен отпад 
(околина на Центар за 
рехабилитација на зависници, 
локалитет Теферич) 

Воспоставување на адекватен систем за 
управување со опасен отпад и контаминирана 
почва на територија на о. Кисела Вода 

Дефинирање на адекватни мерки за управување со 
отпадот на територијата на о. Кисела Вода 

Воспоставување на систем за управување со отпадот во 
Центар за рехабилитација на зависници, локалитет 
Теферич 

Утврдување на површината на контаминирана почва и 
дефинирање на мерки за деконтаминација на почвата 
контаминирана со опасен отпад околу Центар за 
рехабилитација на зависници, локалитет Теферич 

3. Загадување на почва со фекални 
отпадни води 

Спречување на испуштање на фекални 
отпадни води во почвата 

Реконструкција на канализационата инфраструктура и 
изградба на нова канализациона инфраструктура 

Детектирање и утврдување на локациите каде што се 
испуштаат фекални отпадни води 

4. Ерозија и лизгање на земјиштето во 
Припор, Усје, Пинтија, Драчево 

Санирање на постоечките локации 
(лизгалишта) и спречување на создавање на 
нови потенцијални лизгалишта 

Утврдување на површината зафатена со ерозија и 
лизгање на земјиштето 

Санација и рехабилитација на идентификуваните 
локации  

Преземање на мерки и активности за спречување на 
појава на ерозија 

Зголемување на процентот на зелени површини 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 2016-2021 

 

 

133 

1. Узурпација на зелени површини и незаконска изградба на објекти 

ЦЕЛ: Спречување на незаконска изградба на објекти и преземање на адекватни мерки за зголемување на процент на зелена површина на 
територија на о. Кисела Вода 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на  
финансирање 

Комплетирање на планската 
документација за територијата на 
О. Кисела Вода и вметнување на 
незаконски изградените објекти 
во планската документација 

- Инвентаризација на изграден 
градежен фонд 

- Донесување на урбанистички 
планови за сите населени места во 
согласност со годишните плански 
програми 

 
 

О. Кисела Вода 

 

Сектор за урбанизам 

и просторно 

планирање 

2017-2021 10.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 

 

Легализација на сите бесправно 
изградени објекти  

- Евидентирање на незаконски и 
непланско изградените објекти 

- Запознавање и информирање на 
населението со потребата од 
легализација на бесправно 
изградените објекти 

 

О. Кисела Вода 

 

Сектор за урбанизам 

и просторно 

планирање 

2017-2021 500.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 

Намалена узурпација на зелени 
површини и ефикасен систем на 
одржливо управување со зелени 
површини  

- Подготовка на планските документи 
во согласност со Просторниот План 
на РМ, особено земање во предвид 
на намената на површините  

- Програма за уредување и 
управување со зелените површини на 
територија на о. Кисела Вода 

- Изготвување и реализирање на 
програма за поставување на урбана 
опрема 

О. Кисела Вода 

 

Сектор за урбанизам 

и просторно 

планирање 

 

2017-2021 1.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
Фондови 
 

Намалување на површината на 
т.н.„голи зони“-неизградени 
површини (во државна и 
приватна сопственост) 
 

- Изработка на листа со локации на т.н 
„голи зони“ 

- Изработка на планска програма за 
конверзија на оваа површина во 
зелена површина 

- Одлука за трансформација и 
пренамена на земјиштето  

 

О. Кисела Вода 

Сектор за урбанизам 

и просторно 

планирање 

2017-2021  1.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
Фондови 
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Воспоставување на одржлив 
систем за управување со 
земјиштето 

- Утврдување на намената на 
земјиштето на територијата на о. 
Кисела Вода 

- Изработка на Програма за ефикасно 
управување со земјиштето  

 

О. Кисела Вода 

 

Сектор за урбанизам 

и просторно 

планирање 

2017-2021  
10.000.000,00 

Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
Фондови 

  
2. Несоодветно третирање на места контаминирани со опасен отпад (околина на Центар за рехабилитација на зависници, локалитет Теферич) 

ЦЕЛ: Воспоставување на адекватен систем за управување со опасен отпад и контаминирана почва на територија на о. Кисела Вода 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на  
финансирање 

Дефинирање на адекватни мерки 
за управување со отпадот на 
територијата на О. Кисела Вода 

- Изработка на Програма за управување 
со отпад за О. Кисела Вода 

- Изработка на План за управување со 
отпад за о. Кисела Вода 

- Мерки за намалување на количината 
на отпад (собирни центри за одредени 
текови на отпад), стимулација на 
повторна употреба на отпадот и мерки 
за рециклирање 

О. Кисела Вода 2017-2021  50.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
Фондови 
 

Воспоставување на систем за 
управување со отпадот во 
Центар за рехабилитација на 
зависници и локалитет Теферич 
  

- Категоризација на отпадот според 
Листа на видови отпад (“Сл. Весник на 
РМ“ бр. 68/04, 71/04) 

- Утврдување на количините на опасен 
отпад и подготовка на Програма за 
управување со отпад доколку е 
потребно зависно од количините  

- Поставување на адекватно означени 
садови за отстранување на опасен 
отпад  

- Склучување на Договор со 
правно/физичко лице кое што 
поседува овластување за постапување 
со ваков тип на отпад  

О. Кисела Вода  
 
Министерство за 
здравство 
 
Центар за 
рехабилитација на 
зависници 

2017-2021  1.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
Фондови  
 
Буџет на Центар 
за 
рехабилитација 
на зависници 
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Утврдување на површината на 
контаминирана почва и 
дефинирање на мерки за 
деконтаминација на почвата 
контаминирана со опасен отпад 
околу Центар за рехабилитација 
на зависници, локалитет 
Теферич 

- Земање на примероци од почва за 
анализа на составот и присуството на 
загадувачки  

- План и програма за деконтаминација и 
рекултивација на загадената почва 

- Воспоставување на ефикасен 
мониторинг систем и Програма за 
мониторинг 

 
 
 
 

О. Кисела Вода  
 
Министерство за 
здравство 
 
Центар за 
рехабилитација на 
зависници 
 
Стручно правно лице 
за деконтаминација  

2017-2021  10.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
Фондови  
 
Буџет на Центар 
за 
рехабилитација 
на зависници 

 
3. Загадување на почва со фекални отпадни води 

ЦЕЛ: Спречување на испуштање на фекални отпадни води во почвата 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на  
финансирање 

Реконструкција на 
канализационата 
инфраструктура и изградба на 
нова канализациона 
инфраструктура 

- Утврдување на населени места кои 
што не се покриени со канализациона 
инфраструктура 

- Подготовка на Програми и развојните 
планови со планирани средства за 
комунална инфраструктура 

- Изработка на проектна програма и 
техничка документација 

- Избор на изведувач на градежни 
активности за изградба на 
канализациона структура 

О. Кисела Вода 
 
Сектор за комунални 
работи, 
инфраструктура, 
сообраќај и заштита 
на животната 
средина 

2017-2021  
10.000.000,00 

Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
Фондови  
 

Детектирање и утврдување на 
локациите каде што се 
испуштаат/излеваат фекални 
отпадни води 

- Редовно чистење на постоечката 
канализациска мрежа особено во 
руралните места 

- Редовно чистење на септичките јами 
во руралните места 

- Изработка на план за санација при 
излевање на фекални води 

 
 

О. Кисела Вода  
 
Сектор за комунални 
работи, 
инфраструктура, 
сообраќај и заштита 
на животната 
средина 

2017-2021  
10.000.000,00 

Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
Фондови  
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4. Ерозија и лизгање на земјиштето во Припор, Усје, Пинтија, Драчево 

ЦЕЛ: Преземање на соодветни мерки за санација на оштетеното земјиште 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на  
финансирање 

Утврдување на површината 
зафатена со ерозија и лизгање 
на земјиштето 
 

- Теренска посета со цел утврдување на 
површини зафатени со ерозија и  
проценка на штетата  

 

О. Кисела Вода  
 
Сектор за 
инспекциски работи 

2017-2021 1.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 

Санација и рехабилитација на 
идентификуваните локации 

- Изработка на План за санација и 
рехабилитација на површините 
зафатени со ерозија 

- Изработка на проектна документација 
за санација на секоја локација засебно 

- Избор на компанија-изведувач на 
работите за санација на површините 
зафатени со ерозија 

О. Кисела Вода 2017-2021 50.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 

Преземање на мерки и 
активности за спречување на 
појава на нови свлечишта 

- Изградба на потпорни ѕидови и 
останата потпорна конструкција на 
критичните локации  

- Поставување на заштитни мрежи на 
критичните локации 

- Забрана на сечење на шумска 
вегетација 

- Забрана за вадење земја, песок, чакал 
и камен 

- Забрана за пасење на добиток 
- Забрана за разорување и интензивно 

земјоделие на критичните локации 

О. Кисела Вода 2017-2021 50.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 

Зголемување на процентот на 
зелени површини 

- Изработка на План за пошумување на 
т.н „голи зони“ особено во руралните 
подрачја 

- Организација на акција за пошумување 
на територијата на о. Кисела вода 

О. Кисела Вода  
 
МЗШВ 

2017-2021  
10.000.000,00 

Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
Фондови  
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8.5. План за спроведување на предвидените мерки во тематска област: Природа 

 
ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ПРИРОДА 

Проблем Цели  Мерки 

1. Недостаток на информации за 
управување со природата (особено 
во руралните области) 

Подигање на јавната свест на 
жителите на руралните области по 
однос на природните вредности  

Спроведување на кампањи, обуки, работилници и сл., за 
запознавање на жителите на руралните области со природните 
вредности, како и за можностите за одржливо користење на 
природните вредности. 

2. Негативно влијание на економските 
сектори врз биодиверзитетот 

Намалување на негативните 
влијанија од економскиот сектор врз 
биодиверзитетот  

Зајакнување на институционалните капацитети на Општина Кисела 
Вода и капацитетите на економските оператори 

Подигање на свеста и капацитетите на економските оператори на 
територијата на општина Кисела Вода 

3. Недоволна промоција на природните 
богатства и археолошки наоѓалишта 
на територијата на О. Кисела Вода 

Зголемена промоција на постоечките 
природни богатства и археолошки 
наоѓалишта  

Подготовка на промотивни материјали, обуки, работилници и сл.  
 

Промовирање на локалитети со карактеристични природни 
богатства 

Промовирање на археолошки локалитети 

4. Недостаток на податоци за бројноста 
и состојбата на животинскиот и 
растителниот свет 

Утврдување на состојбата на 
растителните, животинските и 
видовите на габи 

Подготовка на документација за состојбата на растителните, 
животинските и видовите на габи 
  

 
1. Недостаток на информации за управување со природата (особено во руралните области) 

ЦЕЛ: Подигање на јавната свест на жителите на руралните области по однос на природните вредности 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на  
финансирање 

Спроведување на кампањи, обуки, 
работилници и сл., за запознавање 
на жителите на руралните области 
со природните вредности, како и 
за можностите за одржливо 
користење на природните 
вредности. 

- Спроведување на кампања за 
подигање на јавната свест на 
жителите во руралните области 

О. Кисела Вода 2017-2021 100.000.00,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 

- Спроведување на обуки за 
рационално користење на 
природните ресурси 

О. Кисела Вода 2017-2021 10.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 

- Изработка и промовирање на 
едукативен материјал 

О. Кисела Вода 
 
Консултантска фирма  

2017-2021 10.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 
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- Поддршка на проекти од 
здруженија на граѓани за 
заштита на природата 

О. Кисела Вода 2017-2021 100.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 

- Изработка на студија за 
валоризација на природните 
вредности на територијата на 
општината  

О. Кисела Вода 
 
Консултантска фирма  

2017-2021  100.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 

  
2. Негативно влијание на економските сектори врз биодиверзитетот 

ЦЕЛ: Намалување на негативните влијанија од економскиот сектор врз биодиверзитетот 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на  
финансирање 

Зајакнување на 
институционалните капацитети на 
О. Кисела Вода 

- Организирање на работилници 
за зајакнување на 
институционалните капацитети 
во општина Кисела Вода 

- Изработка на извештај за 
состојбата на биодиверзитетот 
во непосредна близина на 
индустриските капацитети  

О. Кисела Вода 2017-2021 50.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 

Подигање на свеста и 
капацитетите на економските 
оператори на територијата на 
општина Кисела Вода  

- Организирање на работилници 
за подигање на свеста и 
зајакнување на капацитетите на 
економските оператори на 
територијата на општина 
Кисела Вода 

 

О. Кисела Вода 2017-2021 50.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 

 
3. Недоволна промоција на природните богатства и археолошки наоѓалишта на територијата на Општина Кисела Вода 

ЦЕЛ: Зголемена промоција на постоечките природни богатства и археолошки наоѓалишта 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на  
финансирање 

Подготовка на промотивни 
материјали, обуки, работилници и 
сл.  
 
 

- Проценка на природното 
наследство 

- Иницијатива за заштита и 
здобивање со степен на 
заштита 

О. Кисела Вода 2017-2021 50.000,00 Буџет на О.Кисела 
Вода 
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- Спроведување на обуки, 
работилници, семинари  и 
подготовка на информативни 
материјали за промоција на 
природното и археолошкото 
богатство на Општина Кисела 
Вода 

Промовирање на локалитети со 
карактеристични природни 
богатства 

- Изготвување на локална листа 
на заштитени подрачја и 
предлози за заштитени 
подрачја 

 

О. Кисела Вода 
 
Консултантска фирма 

2017-2021 50.000,00 Буџет на О.Кисела 
Вода 

Промовирање на археолошки 
локалитети  

- Изготвување на локална листа 
на постоечки археолошки 
локалитети 

- Поддршка на археолошки 
истражни активности  

- Изготвување на промотивни 
материјали  

О. Кисела Вода 
 
Консултантска фирма 

2017-2021  500.000,00 Буџет на О.Кисела 
Вода 

 
4. Недостаток на податоци за бројноста и состојбата на животинскиот и растителниот свет 

ЦЕЛ: Обезбедување на податоци за растителните, животинските и видовите на габи на територијата на општина Кисела Вода. 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет буџет Извори на  
финансирање 

Утврдување на состојбата на 
растителните, животинските и 
видовите на габи 

- Ангажман на експерти со 
познавање на видовите од 
групата на вишите растенија 

- Изработка на извештај за 
состојбата со виштите растенија 
на територијата на О. Кисела 
Вода 

О. Кисела Вода 
 
Консултантска фирма 

2017-2021 2.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 

- Ангажман на експерти со 
познавање на растителните 
заедници 

- Изработка на извештај за 
состојбата со растителните 
заедници на територијата на О. 
Кисела Вода 

О. Кисела Вода 
 
Консултантска фирма 

2017-2021 2.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 
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- Ангажман на експерти со 
познавање на видовите од 
безрбетните и ‘рбетните видови 
(инсекти, водоземци, влекачи, 
птици, цицачи) 

- Изработка на извештај за 
состојбата со животинските 
видови на територијата на О. 
Кисела Вода 

О. Кисела Вода 
 
Консултантска фирма 

2017-2021 2.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 

- Ангажман на експерти со 
познавање на видовите од 
групата на габи 

- Изработка на извештај за 
состојбата со видовите на габи 
на територијата на О. Кисела 
Вода 

О.Кисела Вода 
 
Консултантска фирма 

2017-2021 2.000.000,00 Буџет на 
О.Кисела Вода 
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8.6. План за спроведување на предвидените мерки во тематска област: Законодавство 
 

 

 

 

 

  

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ЗАКОНОДАВСТВО 

Приоритетен проблем Цели  Мерки 

1. Немање на континуиран мониторинг 
на состојбата со животната средина 
 

- Воспоставување на локални мрежи за мониторинг на 
состојбата на секој медиум и одредени области од 
животната средина на територијата на Општина 
Кисела Вода 

Одлука за воспоставување на локални мрежи за 
мониторинг на состојбата на медиумите и 
областите на животната средина 

Воспоставување на локална мрежа за 
мониторинг на квалитетот на амбиентниот 
воздух на територијата на општината 

Воспоставување на локална мрежа за 
мониторинг на квалитетот на почвата на 
територијата на општината 

Воспоставување на локална мрежа за 
мониторинг на квалитетот на водата од 
водотеците и подземните води на територијата 
на општината 

Следење на изворите на емисии од 
правни/физички лица на територијата на 
Општина Кисела Вода 

2. Недоволно почитување и 
имплементирање на законската 
регулатива од областа на животната 
средина 

- Зголемена екипираност и стручност на 
инспекцискиот надзор 

 
- Зголемување на надлежностите на инспекцискиот 

надзор  

Ангажирање на дополнителен стручен кадар во 
секторот за инспекциски работи во Општина 
Кисела Вода  

Зголемување на надлежностите на локалните 
инспектори за животна средина  

Воспоставување на локална дежурна 
инспекциска служба 
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1. Немање на континуиран мониторинг на состојбата со животната средина 

ЦЕЛ: Воспоставување на локални мрежи за мониторинг на состојбата на секој медиум и одредени области од животната средина на 
територијата на Општина Кисела Вода 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на финансирање 

Одлука за 
воспоставување на 
локални мрежи за 
мониторинг на 
состојбата на 
медиумите и 
областите на  
животната средина 

- Одлука на Советот на О. Кисела Вода за 
воспоставување на локална мрежа за 
мониторинг на квалитетот на амбиентниот 
воздух на територијата на општината;  

- Одлука на Советот на О. Кисела Вода за 
воспоставување на локална мрежа за 
мониторинг на квалитетот на почвата на 
територијата на општината;  

- Одлука на Советот на О. Кисела Вода за 
воспоставување на локална мрежа за 
мониторинг на квалитетот на водата од 
водотеците и подземните води на 
територијата на општината;  

- Одлука на Советот на О. Кисела Вода за 
воспоставување на локална мрежа за 
мониторинг на ниво на бучава  

Совет на  
О. Кисела Вода 

2017-2018 1.000.000,00 Буџет на О. Кисела Вода 

Воспоставување на 
локална мрежа за 
мониторинг на 
квалитетот на 
амбиентниот воздух 
на територијата на 
општината 

- Изработка на Студија за квалитетот на 
амбиентниот воздух на територијата на 
општината 

- Утврдување на најзасегнатите локалитети на 
територијата на општината во однос на 
аерозагадувањето 

- Дефинирање на локации за поставување на 
мерни станици за квалитет на воздух 

- Формирање на работно тело од О. Кисела 
Вода одговорно за следење на работата на 
локалната мрежа за мониторинг на 
квалитетот на амбиентниот воздух 

- Избор, набавка и поставување на мерни 
станици за квалитет на воздух 

О. Кисела Вода 
 
Консултантска 
фирма 

2017-2019 10.000.000,00 Буџет на О. Кисела Вода 
 
Влада на Р. Македонија 
 
Меѓународни фондови 

Воспоставување на 
локална мрежа за 
мониторинг на 
квалитетот на почвата 

- Анализа на педолошкиот состав на 
територијата на општината 

- Утврдување на најзасегнатите локалитети од 
аспект на загадување на почвата 

О. Кисела Вода 
 
Консултантска 
фирма 

2018-2020 10.000.000,00 Буџет на О. Кисела Вода 
 
Влада на Р. Македонија 
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на територијата на 
општината 

- Утврдување на изворите на загадување на 
почвата 

- Дефинирање на мерните места за 
континуиран мониторинг на квалитетот на 
почвата 

- Формирање на работно тело од О. Кисела 
Вода одговорно за следење на работата на 
локалната мрежа за мониторинг на 
квалитетот на почвата 

- Подготовка на План за континуиран 
мониторинг на квалитетот на почвата на 
територијата на О. Кисела Вода 

Меѓународни фондови 

Воспоставување на 
локална мрежа за 
мониторинг на 
квалитетот на водата 
од водотеците и 
подземните води на 
територијата на 
општината 

- Изработка на Студија за квалитетот на 
површинските и подземни води на 
територијата на општината  

- Утврдување на најзасегнатите локалитети на 
територијата на општината во однос на 
загадувањето на водата 

- Утврдување на изворите на загадување на 
водата 

- Дефинирање на мерни места за континуиран 
мониторинг на квалитетот на водата 

- Формирање на работно тело од О. Кисела 
Вода одговорно за следење на работата на 
локалната мрежа за мониторинг на 
квалитетот на водата 

- - Подготовка на План за континуиран 
мониторинг на квалитетот на површинските и 
подземни води на територијата на О. Кисела 
Вода 

О. Кисела Вода 
 
Консултантска 
фирма 

2018-2020 10.000.000,00 Буџет на О. Кисела Вода 
 
Влада на Р. Македонија 
 
Меѓународни фондови 

Следење на изворите 
на емисии од 
правни/физички лица 
на територијата на 
Општина Кисела Вода 

- Подготовка на Листа на правни/физички лица 
кои имаат извори на емисии на територијата 
на општината, вклучително и идентификација 
на изворите на емисии 

- Проверка дали инсталациите на територијата 
на општината го спроведуваат планот за 
мониторинг предвиден во интегрираните 
еколошки дозволи 

О. Кисела Вода 2017-2021 
Континуирано 
секои 6 
месеци 

10.000.000,00 Буџет на о. Кисела Вода 
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2. Недоволно почитување и имплементирање на законската регулатива од областа на животната средина 

ЦЕЛ: Зголемена екипираност и стручност на инспекцискиот надзор 
Зголемување на надлежностите на инспекцискиот надзор 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Време на 
реализација 

Проценет 
буџет 

Извори на 
финансирање 

Ангажирање на дополнителен 
стручен кадар во секторот за 
инспекциски работи во Општина 
Кисела Вода  

- Барање за одобрување на нови вработувања во 
секторот за инспекциски работи 

- Обука во однос на надлежностите на законската 
регулатива (закон за животна средина, закон за 
отпад, закон за квалитет на амбиентен воздух, 
закон за бучава и друго) 

- Остварување на соработка и размена на 
искуства со други инспекциски тела на 
национално и меѓународно ниво 

О. Кисела 
Вода 
 
МЖСПП 
 
Град Скопје 

2017-2018 10.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
фондови 

Зголемување на надлежностите 
на локалните инспектори за 
животна средина  

- Изработка на проширена листа на надлежности 
на локалните инспектори во Секторот за 
комунални работи,  инфраструктура, сообраќај и 
заштита на животната средина 

- Изработка на иницијатива/претставка и достава 
до МЖСПП за измена на членовите за 
инспекциски надзор и надлежности 

О. Кисела 
Вода 
 
МЖСПП 
 

2017-2018 500.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
 

Воспоставување на локална 
дежурна инспекциска служба 

- Барање за формирање на 24 часовна дежурна 
инспекциска служба на територија на општината 

- Одлука од Советот на О.Кисела Вода за 
формирање на дежурна служба со 24 отворена 
линија за прием и регистрирање на поплаки од 
страна на жителите 

- Формирање на “комунална полиција“ според 
примерот на други држави, а со цел поефикасна 
имплементација на законските одредби  

О. Кисела 
Вода 
 
МЖСПП 
 
Град Скопје 

2019-2020 10.000.000,00 Буџет на О. 
Кисела Вода 
 
Влада на 
Р.Македонија 
 
Меѓународни 
фондови 
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9. План за следење и оценување на спроведувањето на 
ЛЕАП 

За да предложените акции и мерки во Планот за спроведување бидат ефикасно и 

навремено спроведени, треба да се врши набљудување и оценување (мониторинг 

евалуација) на процесот на нивно имплементирање односно проценка на постигнатите 

резултати. Процесот на набљудување на имплементацијата на документот подразбира: 

собирање на податоци, анализа на податоците и известување, оценување на напредокот 

преку следење на индикатори на успех, изработка и доставување на извештаи до 

релевантните институции (МЖСПП) и други. Планот за следење и оценување се изготвува 

за секој од разработените приоритетни проблеми за решавање. 

Во Планот за набљудување и оценување дефинирани се очекуваните резултати од 

примена на акциите и мерките. Исто така, назначени се индикатори за степен на успех и 

соодветни мерки за постигнување на поставените цели. Исто така назначена е фреквенција 

или честост на спроведување на мониторинг и одредена институција која што е одговорна 

за неговото спроведување. 

За да се остварат целите, Советот на Општината согласно Законот за животна 

средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 124/10, 51/11) Член 60 (5) 

формира тело, раководено од градоначалникот, кое ќе го следи имплементирањето на 

локалниот акционен план за животна средина и ќе предлага промени во локалниот 

акционен план за животна средина, а за тоа еднаш годишно го известува МЖСПП. 
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9.1. Мониторинг план за: Отпад 

 
ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ОТПАД 

1. Појава на диви депонии 

ЦЕЛ: Намалување на бројот и спречување на создавање на нови депонии во иднина 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на 
успех 

Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Чистење на 
постоечките депонии 

Евидентирање и изготвување на листа на 
диви депонии 
 

Утврдување реална 
состојба со диви 
депонии 

Листа на диви 
депонии 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Класификација и приоретизација по ризик Утврдување на ризикот 
по здравјето на 
жителите 

Листа на диви 
депонии со класа 
на ризик 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
 
 

Изготвување на техничка спецификација и 
спроведување на постапка за анагажирање 
на изведувач 

Спроведување на 
отворена постапка за 
јавна набавка 

Потпишан 
Договор со 
искусен изведувач 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
 
 

Ремедијација и 
пренамена на 
просторот 

Изготвување на план за ремедијација и 
пренамена на просторот (каде има 
можности за пренамена) 

План за ремедијација 
на депонии 

Санирање на 10 
диви депонии 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
 
 

Собирање на отпадот и ископаната 
загадена почва и депонирање на депонија 
за комунален отпад 

Организирано 
управување со отпад 

Собран и 
депониран отпад 
од 10 локации 

По потреба во 
текот на 
годината 

О. Кисела 
Вода 
 

Засејување на површината со трева Зголемување на 
естетскиот изглед и 
процентот на зеленило 

Засејување со 
трева на 10те  
исчистени 
локации 

По потреба во 
текот на 
годината 

О. Кисела 
Вода 
 

поставување на табли со натпис „Забрането 
фрлање на отпад“ 

Намалување на 
неконтролирано 
фрлање на отпад 

Поставени 10 
табли 

По потреба во 
текот на 
годината 

О. Кисела 
Вода 
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Поставување на урбана опрема (рекламни 
паноа, клупи, фонтани, корпи за отпадоци, 
реквизити од детски игралишта) на места 
каде е возможно на пространи јавни 
површини   

Пренамена на 
санираните депонии за 
друга употреба 

Поставена урбана 
опрема на 10те 
исчистени 
локации 

По потреба во 
текот на 
годината 
 

О. Кисела 
Вода 
 

Воспоставување на 
мониторинг и следење 
на состојбата 

Изработка на план за мониторинг на 
ревитализираните локации 

Имплементација на 
законска регулатива 

Изработен План 
за мониторинг 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
 

Одлука од Совет на Кисела Вода за парична 
казна за сторителот фатен на лице место 

Намалување на % на 
диви депонии 

Број на казнети 
сторители 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
 

Редовен инспекциски надзор од страна на 
локален комунален инспектор 

Имплементација на 
законска регулатива 

Број на изготвени 
записници 

Еднаш месечно О. Кисела 
Вода 
 

Извештај за состојбата на терен и 
соодветно реагирање 

Имплементација на 
план за инспекција 

Број на изготвени 
извештаи 

Еднаш месечно О. Кисела 
Вода 
 

Ангажирање на надворешен соработник за 
следење на состојбите и подготовка на 
извештај 

Имплементација на 
план за мониторинг 

Изготвени 
извештаи 

Два пати 
годишно 

О. Кисела 
Вода 
 

Едукација на населението за штетноста од 
појавата на диви депонии 

Подигање на јавната 
свест за штетноста од 
дивите депонии 

Број на одржани 
настани 

Два пати 
годишно 

О. Кисела 
Вода 
 

  
2. Непостоење на План и Програма за управување со отпад на територија на општина Кисела Вода 

ЦЕЛ: Подобрување на состојбата со добивање на податоци за создаден отпад на ниво на општината 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција 
на следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Изработка на План за 
управување со отпад за 
општина Кисела Вода  

Одлука и назначување на одговорни 
лица за изработка и реализација на 
Планот5 

Исполнување на 
обврска согласно 

Состаноци на 
координативно тело 

Еднаш 
годишно 

О. Кисела 
Вода 

                                                 

 

5  Согласно член 18 од Законот за управување, Плановите за управување со отпадот на општините се се донесуваат за период не помал од три години, а не подолг од 
шест години  
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законот за управување 
со отпад 

Собирање на податоци за видови и 
количини, негово одлагање, 
дефинирање насоки и мерки за 
управување со отпад во согласност со 
законската регулатива 

Идентификација на 
присутни видови и 
количини на отпад 

Извештај од собрани 
податоци 

Еднаш 
годишно 

О. Кисела 
Вода 

Изработка на листа на правни субјекти 
(создавачи на отпад) на територија на 
општината и укажување на законска 
обврска за доставување на годишни 
извештаи за постапување со отпад 

Исполнување на 
законска обврска за 
евиденција и 
известување 

Број на доставени 
годишни извештаи за 
постапување со отпад 

Еднаш 
годишно 

О. Кисела 
Вода 

Изработка на Програма 
за управување со отпад 
за општина Кисела Вода 
и нивна реализација 

Одлука и назначување на одговорни 
лица за изработка и реализација на 
Програмата6 

Исполнување на 
обврска согласно 
законот за управување 
со отпад 

Состаноци на 
координативно тело 

Еднаш 
годишно 

О. Кисела 
Вода 

Прегледување на годишните извештаи 
од правни лица со цел утврдување на 
потреба од изработка на програма за 
управување со отпад7 

Исполнување на 
законска обврска за 
евиденција и 
известување 

Листа на правни 
субјекти кои треба да 
изготват програма за 
управување со отпад 

Еднаш 
годишно 

О. Кисела 
Вода 

Дефинирање на технички мерки 
(вклучувајќи и инвестициони зафати) за 
управување со отпад (селектирање, 
третман, преработка искористување на 
енергијата, складирање и 
отстранување) и нивна реализација 

Подобрување на 
состојбата со 
управување со отпад 
во општината 

Број на предвидени и 
реализирани мерки 

Еднаш 
годишно 

О. Кисела 
Вода 

Ревидирање на План за 
управување со отпад 

Изработка на извештај за реализирање 
на планот на годишно ниво 

Исполнување на 
законска обврска за 
евиденција и 
известување 

Број на изготвени 
извештаи во следните 
5 години 

Еднаш 
годишно 

О. Кисела 
Вода 

                                                 

 

6  Согласно член 19 од Законот за управување со отпад, Програмата за управување со отпадот на општините се донесува за период од една година.  

7  Согласно член 21 од Законот за управување со отпад, правните и физичките лица кои во текот на една календарска година создаваат повеќе од 200 килограми опасен 
отпад и/или повеќе од 150 тони неопасен отпад се должни да изготват и реализираат Програмата за управување со отпад. Се изготвува на секои 3 години. 
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Ревидирање на 
Програма за управување 
со отпад 

Изработка на извештај за реализирање 
на програмата на годишно ниво 

Исполнување на 
законска обврска за 
евиденција и 
известување 
 

Број на изготвени 
извештаи во следните 
5 години 

Еднаш 
годишно 

О. Кисела 
Вода 

 
3. Несоодветно депонирање на индустриски опасен отпад во близина на местата на создавање и негово напуштање (пр. Охис) 

ЦЕЛ: Подобрување на состојбата со депонирање на индустриски отпад на територија на општина Кисела Вода  

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција 
на следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Анализа на состојбата со 
индустриски отпад на 
територија на општината 

Изготвување на листа на индустриски 
капацитети на ниво на општината, со 
типови и количини на отпад 

Евиденција во 
управување со 
индустриски отпад  

Листа на индустриски 
капацитети 

Еднаш 
годишно 

О. Кисела 
Вода 

Посета и контрола на начинот на 
евиденција на создаден и депониран 
индустриски отпад 

Исполнување на 
надлежности од 
инспекциски надзор 

Број на записници од 
посета на терен 

Еднаш 
годишно и по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

Утврдување на локациите на кои се 
складира индустрискиот отпад 

Евиденција во начинот 
на одлагање на 
индустриски отпад 

Извештај од 
состојбата со 
складирање на отпад  

Еднаш 
годишно 

О. Кисела 
Вода 

Ремедијација на локални 
диви депонии за 
индустриски отпад   

Идентификација и утврдување на 
депонии на индустриски отпад на ниво 
на општината 

Контролирано 
управување со 
индустриски отпад 

Листа на индустриски 
депонии на 
територија на 
општината 

Еднаш 
годишно и по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

Изработка на план за затворање на 
депониите 

Подобрување на 
состојбата со 
индустриските депонии 

Изработен План за 
затворање на 
индустриски депонии 

Еднаш 
годишно 

О. Кисела 
Вода 

Ремедијација, санација на земјиштето 
и пренамена 

Решавање на 
проблемите 
предизвикани од овој 
тип на депонии   

Санирани минимум 2 
локални индустриски 
депонии 

Еднаш 
годишно и по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

Актуелизирање на 
проблемот со “Охис“ 

Иницијатива и барање за статусот со 
индустриското жариште „Охис“  

Остварување на 
правото на 
информирање на 
јавноста 

Изготвено и 
доставено барање до 
МЖСПП 

Еднаш 
годишно и по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 
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Поднесување на петиција од страна на 
жителите на општина Кисела Вода до 
Влада на Р.Македонија за санација на 
еколошкото жариште „Охис“ 

Остварување на 
правото на 
информирање и 
учество на јавноста  

Потпишана петиција и 
доставена до 
надлежен орган 

Еднаш 
годишно и по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

Поголема инволвираност на локалната 
самоуправа во решавање на 
проблемот 

Остварување на 
правото на ЛС за 
вклучување во 
процесот на носење на 
одлуки 

Број на реализирани 
состаноци 

Еднаш 
годишно и по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

Воспоставување на 
мониторинг и следење 
на состојбата со 
индустрискиот отпад 

Следење и увид во издавање на 
дозволи на приватни субјекти за 
транспорт, складирање и третман на 
индустриски опасен и неопасен отпад 

Евиденција во 
управување со 
индустриски отпад 

Листа на издадени 
дозволи на територија 
на општината 

Еднаш 
месечно 

О. Кисела 
Вода 

Следење и увид во постапката и 
дозволите за извоз на опасен отпад од 
територијата на Р.Македонија 

Евиденција во извоз на 
опасен отпад од 
територијата на РМ 

Листа на издадени 
дозволи за извоз на 
опасен отпад, на 
субјекти од општината 

Еднаш 
месечно и по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

 
Непостоење на систем за сепарирање на комуналниот отпад 

ЦЕЛ: Креирање функционален систем за селектирање на комуналниот отпад  

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на 
успех 

Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Анализа на количините и 
видовите на создаден 
комунален отпад со цел 
оправданост од воведување 
систем за селектирање  

Соработка и барање на 
официјални податоци за 
количини и видови на отпад кои 
се собираат на годишно ниво 

Евиденција во 
количини и видови на 
создаден отпад 

Извештај за видови 
и количини на отпад 

Еднаш годишно 
и по потреба 

О. Кисела 
Вода 
JП 
Комунална 
Хигиена 

Дефинирање на локации за 
поставување на садови за 
одлагање на селектиран отпад 

Организиран пристап 
кон управување со 
отпад 

Број на поставени 
подземни контејнери 

Еднаш годишно 
и по потреба 

О. Кисела 
Вода 
ЈП 
Комунална 
Хигиена 

Запознавање на жителите со 
потенцијалните локации и 
начинот на функционирање на 
системот 

Информирање на 
јавноста за начинот на 
функционирање 

Број на одржани 
настани за 
информирање 

Еднаш годишно  О. Кисела 
Вода 
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ЈП 
Комунална 
Хигиена 

Обезбедување потребна 
инфраструктура  

Поставување на подземни 
контејнери за одлагање на 
селектиран отпад 

Организиран пристап 
кон управување со 
отпад 

Број на поставени 
подземни контејнери 

Еднаш годишно 
и по потреба 

ЈП 
Комунална 
Хигиена 

Поставување на нови пластични 
контејнери и садови за одлагање 
на отпад во руралните делови 

Подобрување на 
состојбата со подигање 
отпад во руралните 
места 

Број на поставени 
пластични 
контејнери и канти 

Еднаш годишно 
и по потреба 

ЈП 
Комунална 
Хигиена 

Замена на старите дотраени 
контејнери со нови 

Подобрување на 
состојбата со подигање 
отпад 

Број на заменети 
дотраени контејнери 

Еднаш месечно 
и по потреба 

ЈП 
Комунална 
Хигиена 

Редовно сервисирање и 
санитарно-хигиенско одржување 
на контејнерите и пластичните 
канти за отпад   

Намалување на 
миризбата од 
контејнерите 

Месечни извештаи 
од работење на ЈП 
Комунална Хигиена 

Еднаш месечно 
и по потреба 

ЈП 
Комунална 
Хигиена 

Редовно собирање на 
селектираниот отпад 

Изготвување на функционална 
динамика на празнење на 
контејнерите и пластичните 
садови од руралните подрачја 

Подобрување на 
состојбата со подигање 
отпад 

Месечни извештаи 
од работење на ЈП 
Комунална Хигиена 

Во согласност 
со динамика 

ЈП 
Комунална 
Хигиена 

Реализирање на проекти за 
реупотреба на отпадот 

Евиденција на количините на 
создаден/одложен 
биоразградлив отпад во 
контејнери  

Исполнување на 
законска обврска за 
евиденција и 
известување 

Месечни извештаи 
од работење на ЈП 
Комунална Хигиена 

Еднаш годишно ЈП 
Комунална 
Хигиена 

Изработка на студија за 
оправданост од воведување на 
систем за компостирање на 
биоразградлив отпад 

Намалување на 
количините на 
депониран 
биоразградлив отпад 

Изработена Студија  Еднаш  О. Кисела 
Вода 
 

Изработка на проектни идеи за 
изградба на компостари 

Искористување на 
отпадот како 
секундарна суровина 

Број на изготвени и 
реализирани 
проекти  

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
 

Изработка на проектни идеи за 
капацитети за искористување на 
биомаса за добивање на пелети 
и брикети 

Искористување на 
отпадот како 
секундарна суровина 

Број на изготвени и 
реализирани 
проекти 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
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9.2. Мониторинг план за: Вода 

 
ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ВОДА 

1. Недоизграденост на системот за одведување на комунални отпадни води во Драчево, Усје, Пинтија, Расадник 

ЦЕЛ: Функционален систем за одведување на комунални отпадни води во Драчево, Усје, Пинтија, Расадник 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Изградба и реконструкција на  
системот за одведување на 
комунални отпадни води во 
Драчевo 

Изработка на техничка 
документација 

Постапување во 
согласност со Закон за 
јавни набавки 

Број на доставени 
понуди 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Избор на изведувач Транспарентна и 
конкурентна јавна 
набавка 

Искуство на изведувач Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изградба на системот за 
одведување на комунални 
отпадни води во Драчевo 

Подобрено управување 
со одведување на 
комунални води 

Изграден систем за 
одведување на 
комунални отпадни 
води 

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Изградба и реконструкција на 
системот за одведување на 
комунални отпадни води во 
Усје 

Изработка на техничка 
документација 
 

Постапување во 
согласност со Закон за 
јавни набавки 

Број на доставени 
понуди 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Избор на изведувач Транспарентна и 
конкурентна јавна 
набавка 

Искуство на изведувач Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изградба на системот за 
одведување на комунални 
отпадни води во Усје 

Подобрено управување 
со одведување на 
комунални води 

Изграден систем за 
одведување на 
комунални отпадни 
води 

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Изградба и реконструкција на  
системот за одведување на 
комунални отпадни води во 
Пинтија 

Изработка на техничка 
документација 
 

Постапување во 
согласност со Закон за 
јавни набавки 

Број на доставени 
понуди 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Избор на изведувач Транспарентна и 
конкурентна јавна 
набавка 

Искуство на изведувач Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
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Изградба на системот за 
одведување на комунални 
отпадни води во Пинтија 

Подобрено управување 
со одведување на 
комунални води 

Изграден систем за 
одведување на 
комунални отпадни 
води 

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Изградба и реконструкција на  
системот за одведување на 
комунални отпадни води во 
Расадник 

Изработка на техничка 
документација 
 

Постапување во 
согласност со Закон за 
јавни набавки 

Број на доставени 
понуди 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Избор на изведувач Транспарентна и 
конкурентна јавна 
набавка 

Искуство на изведувач Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изградба на системот за 
одведување на комунални 
отпадни води во Расадник 

Подобрено управување 
со одведување на 
комунални води 

Изграден систем за 
одведување на 
комунални отпадни 
води 

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

 
2. Мешање на атмосферски и фекални канализациони води 

ЦЕЛ: Разделување на атмосферска и фекална канализација на о.Кисела Вода 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Изработка на проектна задача 
за разделување на фекална 
од атмосферска 
канализациска мрежа  

Теренска посета и 
утврдување на спорните 
делници 

Утврдување на спорните 
делници 

Извештај од 
состојбата на терен 

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Разработка на проектна 
програма и cost-benefit 
анализа 

Решавање на 
проблемот со мешање 
на водите и 
поплавување 

Проектна програма и 
cost-benefit анализа  

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изградба на посебна 
инфраструктура за 
атмосферска и фекална 
канализација 

Изработка на техничка 
документација 
 

Постапување во 
согласност со Закон за 
јавни набавки 

Број на доставени 
понуди 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Избор на изведувач Транспарентна и 
конкурентна јавна 
набавка 

Искуство на 
изведувач 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изградба на посебна 
инфраструктура за 

Намалување на 
мешање на води и 
поплавување 

Број на делници каде 
е изведена 
интервенција  

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 
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атмосферска и фекална 
канализација 

 
3. Недоволна изграденост на системот за одведување на атмосферски води (н.м.Припор) 

ЦЕЛ: Функционален систем за одведување на атмосферски води (н.м.Припор) 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Изградба на систем за 
одведување на атмосферски 
води (н.м.Припор) 

Изработка на техничка 
документација 
 
  
 
 

Постапување во 
согласност со Закон за 
јавни набавки 

Број на доставени 
понуди 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Избор на изведувач Транспарентна и 
конкурентна јавна 
набавка 

Искуство на 
изведувач 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изградба на систем за 
одведување на 
атмосферски води 
(н.м.Припор) 

Решавање на проблемот 
со поплавување на 
пониските населени 
места  

Изграден систем за 
одведување на 
атмосферски води 
(н.м.Припор)  

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

 
4. Непостоење на пречистителна станица на територија на општината 

ЦЕЛ: Обезбедување на соодветен третман на урбани отпадни води на територијата на о.Кисела Вода 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Изградба на пречистителна 
станица за тремана на 
отпадни води на територијата 
на O.Кисела Вода 

Изработка на техничка 
документација 
 

Постапување во 
согласност со Закон за 
јавни набавки 

Број на доставени 
понуди 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Избор на изведувач Транспарентна и 
конкурентна јавна 
набавка 

Искуство на 
изведувач 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изградба на пречистителна 
станица за третман на 
отпадни води на 
територијата на О.Кисела 
Вода 

Обезбедување на 
соодветен третман на 
отпадни води 

Извештај од работа 
на пречистителна 
станица 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
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9.3. Мониторинг план за: Воздух 

 

 
ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ВОЗДУХ  

1. Загаденост на воздухот како резултат на присуство на индустриски објекти со интензивна емисија на загадувачки материи во 
урбаниот дел во општината (особено околу Усје и Стаклара) 

ЦЕЛ: Намалување на загадување на амбиентниот воздух од индустриските објекти 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Утврдување на реалната 
емисија на штетни супстанции 
и точно количество на 
загадувачки супстанции од 
индустриските и  енергетските 
објекти во општината 

Креирање на катастар на 
загадувачи во општината 

Добивање на преглед на 
индустриски загадувачи 
во општината 

Катастар на 
загадувачи 

Два пати годишно 
и по потреба  

О. Кисела 
Вода 

Изработка на карта на 
загадувачи (индустриските 
капацитети) во општината 

Добивање на преглед на 
индустриски загадувачи 
во општината 

Карта на индустриски 
загадувачи 

Два пати годишно 
и по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Редовно ажурирање и 
одржување на Катастарот 

Обезбедување 
информираност  

Извештаи од 
одржување на 
Катастарот 

Два пати годишно 
и по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Воспоставување на 
соработка меѓу општината 
и МЖСПП за редовно 
доставување податоци од 
Националниот Катастар на 
загадувачи за  
следење на емисии во 
воздухот од стационарни 
извори на територијата на 
општината 

Остварување на 
соработка и размена на 
податоци со надлежни 
органи 

Број на одржани 
состаноци 
Извештаи од 
добиени податоци 

Еднаш месечно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Изработка на онлајн 
инвентар достапен за 
јавноста на загадувачки 
супстанции во воздухот од 
индустриските капацитети, 
сообраќај (мобилни 
извори), загревање на 
домови и отпад 

Добивање на преглед на 
сите загадувачки материи 

% на посетеност на 
инвентарот од страна 
на јавноста 

Еднаш месечно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 
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Редовна контрола на 
постојните инсталации за 
спроведување на 
препишаните мерки од ИСКЗ 
дозволите 

Остварување соработка со 
Државен инспекторат за 
животна и Град Скопје за 
редовна инспекција на 
инсталации и достава на 
информации до општина 
Кисела Вода и објава на 
информации 

Остварување на 
соработка и размена на 
податоци со надлежни 
органи 

Број на одржани 
состаноци 
Извештаи од 
добиени податоци 

Два пати годишно 
и по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Минимизирање на 
негативните влијанија од 
индустриските објекти врз 
околното население и 
биодиверзитет 

Поставување на заштитни 
зелени појаси околу 
индустриските објекти 

Подобрување на 
квалитетот на 
амбиентниот воздух 

Број на засадени 
дрвја 

Два пати годишно 
и по потреба 

О. Кисела 
Вода 

  
2. Непостоење на мониторинг станица за следење на квалитетот на амбиентниот воздух на територијата на општината 

ЦЕЛ: Континуирано следење на квалитетот на амбиентниот воздух во општината со цел изработка на трендови на квалитет на воздух 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Воспоставување на локална 
мрежа за мониторинг на 
квалитетот на амбиентниот 
воздух на територијата на 
општината  

Поставување на мерна 
станица во близина на 
најголемиот индустриски 
извор на загадување  

Информираност за 
квалитет на амбиентен 
воздух 

Резултати од мерна 
станица 

Секојдневно О. Кисела 
Вода 

Поставување на мерна 
станица во близина на 
најфреквентната 
сообраќајница во 
општината  

Информираност за 
квалитет на амбиентен 
воздух 

Резултати од мерна 
станица 

Секојдневно О. Кисела 
Вода 

Мерење на штетни 
материи во воздухот во 
зимскиот период на 
неколку места општината 

Информираност за 
квалитет на амбиентен 
воздух 

Резултати од мерна 
станица 

Секојдневно О. Кисела 
Вода 

 
3. Непостоење на планови и програми за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воздух 

ЦЕЛ: Подобрување на квалитет на воздух преку креирање и имплементација на мерки и планови за намалување на штетни емисии во 
воздух 
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Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Изработка на План за 
квалитетот на воздухот8   
 

Проценка на извори на 
загадување и 
концентрација на штетни 
емисии во амбиентниот 
воздух 

Информираност за 
квалитет на амбиентен 
воздух 

Листа на извори на 
загадување 

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Подготовка на детална 
листа на мерки за 
намалување на гасови во 
општината и одржување на 
на воздухот во граници на 
дозволени вредности 

Подобрување на квалитет 
на амбиентен воздух  

% на 
имплементирани 
мерки и активности 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на анализа за 
потребни технички и 
финансиски средства за 
спроведување на 
акционите програми 

Подобрување на квалитет 
на амбиентен воздух 

% на 
имплементирани 
мерки и активности 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на краткорочен 
акционен план9 за 
намалување на релевантни 
загадувачки супстанции 

Утврдување на зони и 
агломерации од 
приоритетно значење во 
зависност од степенот на 
надминување на 
граничните вредности за 
квалитет и во зависност од 
опасноста по човековото 
здравје  

Имплементација на 
законска обврска 
согласно Закон за воздух 

Карта на 
агломерации 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Процена од потребата од 
изработка на краткорочен 
акционен план 

Имплементација на 
законска обврска 
согласно Закон за воздух 

Број на изработени 
планови 
Број на реализирани 
акции  

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

                                                 

 
8  Според Член 26, План за квалитетот на воздухот се подготвува за период од пет години. 
9  Според Член 27а, краткорочен акционен план се подготвува за зоните и агломерациите каде што постои ризик нивоата на загадувачки супстанции да надминат еден 

или повеќе од праговите за алармирање. 
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Намалување на емисите на 
стакленички гасови на 
локално ниво 

Изработка на инвентар за 
стакленички гасови на 
локално ниво 

Утврдување на % на 
создавање на 
стакленички гасови на 
локално ниво 

Инвентар на 
стакленички гасови 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на акционен 
план на мерки и активности 
за спречување на 
причините и ублажување 
на негативните ефекти од 
климатските промени 
 

Придонес кон 
намалување на емисијата 
на стакленички гасови 

% на реализирани 
мерки и активности 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

 
4. Неконтролирана употреба на суровини за затоплување после чие согорување со гасовите се емитираат штетни супстанции 

ЦЕЛ: Намалување и елиминација на употреба на несоодветни суровини за затоплување 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Едукација на локално 
население за штетности од 
загревање на домови со 
несоодветни суровини 

Организирање на кампањи 
за едукација, јавни трибини 
за користење на обновливи 
извори на енергија 
наспроти фосилни горива 

Зголемување на јавната 
свест за користење на 
ОИЕ 

Број на организирани 
настани 

Два пати годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на промотивен 
материјал за негативните 
влијанија од користење на 
несоодветни суровини за 
затоплување 
 
 

 

Информирање на 
жителите за штетноста од 
употреба на несоодветни 
сурови за затоплување 

Број на поделени 
информативни 
материјали 

Два пати годишно О. Кисела 
Вода 

Стимулација на население за 
користење на обновливи 
извори на енергија во 
согласност со Програмата за 
енергетска ефикасност на О. 
Кисела Вода 

Субвенционирање на 
граѓаните за купување на 
печки на пелети 
 
 

Зголемување на 
енергетската ефикасност  

% на граѓани кои се 
затоплуваат со 
пелети 

Два пати годишно О. Кисела 
Вода 

Субвенционирање на 
граѓаните за вградување на 
соларни панели 

Зголемување на 
енергетската ефикасност  

% на граѓани кои 
користат соларна 
енергија 

Два пати годишно О. Кисела 
Вода 
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9.4. Мониторинг план за: Почва и искористување на земјиште 

 
ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ПОЧВА и КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ 

Узурпација на зелени површини и незаконска изградба на објекти 

ЦЕЛ: Спречување на незаконска изградба на објекти и превземање на адекватни мерки за зголемување на процент на зелена површина на 
територија на о. Кисела Вода 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Комплетирање на планската 
документација за територијата 
на О. Кисела Вода и 
вметнување на незаконски 
изградените објекти во 
планската документација 

Инвентаризација на 
изграден градежен фонд 
 

Утврдување на реалната 

состојба со изградени 

објекти 

Попис на изграден 
градежен фонд 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Донесување на 
урбанистички планови за 
сите населени места во 
согласност со годишните 
плански програми 

Реализирање на годишна 

планска програма  

Број на изработени и 
донесени УПС, 
УПВНМ 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Легализација на сите 
бесправно изградени објекти  

Евидентирање на 
незаконски и неплански 
изградените објекти 
 

Утврдување на реалната 

состојба со незаконски 

изградени објекти 

Попис на изграден 
фонд 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Запознавање и 
информирање на 
населението со потребата 
од легализација на 
бесправно изградените 
објекти 

Намалување на бројот на 

незаконски изградени 

објекти 

% на бесправно 
изградени објекти 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Намалена узурпација на 
зелени површини и ефикасен 
систем на одржливо 
управување со зелени 
површини  

Подготовка на планските 
документи во согласност со 
Просторниот План на РМ, 
особено земање во 
предвид на намената на 
површините  

Исполнување на законска 
обврска 

% на изработени и 
донесени плански 
документи 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Програма за уредување и 
управување со зелените 
површини на територија на 
о. Кисела Вода 

Обезбедување на 
површини за одмор и 
рекреација 

% на реализирање на 
мерки од Програмата 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
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Изготвување и 
реализирање на програма 
за поставување на урбана 
опрема 

Исполнување на законска 
обврска 

Број на локации со 
поставена урбана 
опрема 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Намалување на површината 
на т.н.„голи зони“-неизградени 
површини (во државна и 
приватна сопственост) 
 

Изработка на листа со 
локации на т.н. „голи зони“ 

Добивање на реална 

состојба со т.н. „голи 

зони“ 

Намален % на т.н. 
„голи зони“ 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на планска 
програма за конверзија на 
оваа површина во зелена 
површина 

Планирање на површини 
за одмор и рекреација 

% на конверзирани 
површини 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Одлука за трансформација 
и пренамена на земјиштето 

Увид во трансформација 

и пренамена на земјиште 

% на донесени 
одлуки 

По потреба О. Кисела 
Вода 

Воспоставување на одржлив 
систем за управување со 
земјиштето 

Утврдување на намената 
на земјиштето на 
територијата на О. Кисела 
Вода 

Добивање на реална 

состојба на намената и 

користењето на 

земјиштето 

% на пренаменето 
земјиште  

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на Програма за 
ефикасно управување со 
земјиштето  
 

Поефикасно управување 

со земјиштето 

% на реализирани 
мерки од Програмата 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

  
Несоодветно третирање на места контаминирани со опасен отпад (околина на Центар за рехабилитација на зависници, локалитет Теферич) 

ЦЕЛ: Воспоставување на адекватен систем за управување со опасен отпад и контаминирана почва на територија на О. Кисела Вода 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Дефинирање на адекватни 
мерки за управување со 
отпадот на територијата на О. 
Кисела Вода 

Изработка на Програма за 
управување со отпад за О. 
Кисела Вода 

Подобрување на 
состојбата со управување 
со отпадот 

% на реализирани 
мерки и активности 
од Програмата 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на План за 
управување со отпад за О. 
Кисела Вода 

Подобрување на 
состојбата со управување 
со отпадот 

% на реализирани 
мерки и активности 
од Планот 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Мерки за намалување на 
количината на отпад 
(собирни центри за 
одредени текови на отпад), 

Подобрување на 
состојбата со управување 
со отпадот 

Број на 
функционални 
собирни центри за 
отпад 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
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стимулација на повторна 
употреба на отпадот и 
мерки за рециклирање 

Воспоставување на систем за 
управување со отпадот во 
Центар за рехабилитација на 
зависници и локалитет 
Теферич 
  

Категоризација на отпадот 
според Листа на видови 
отпад (“Сл. Весник на РМ“ 
бр. 68/04, 71/04) 

Добивање на реална 
состојба со видовите на 
отпад 

Листа на видови и 
количини на отпад 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Утврдување на количините 
на опасен отпад и 
подготовка на Програма за 
управување со отпад 
доколку е потребно 
зависно од количините 

Добивање на реална 
состојба со видовите на 
отпад 

Извештаи и 
формулари од 
предаден отпад 

 
Еднаш годишно 

О. Кисела 
Вода 

Поставување на адекватно 
означени садови / кутии за 
отстранување на опасен 
(медицински) отпад 

Правилно одлагање  Број на поставени 
садови 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Склучување на Договор со 
правно/физичко лице кое 
што поседува овластување 
за постапување со ваков 
тип на отпад 

Исполнување на законска 
обврска за предавање на 
опасен отпад 

Склучен Договор со 
овластено лице 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Утврдување на површината на 
контаминирана почва и 
дефинирање на мерки за 
деконтаминација на почвата 
контаминирана со опасен 
отпад околу Центар за 
рехабилитација на зависници, 
локалитет Теферич 

Земање на примероци од 
почва за анализа на 
составот и присуството на 
загадувачки  
  
 

Утврдување на степенот 
на загаденост на почвата 
во предметните 
локалитети 

Резултати од 
анализа 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

План и програма за 
деконтаминација и 
рекултивација на 
загадената почва 

Подобрување на 
квалитетот на почвата 

Извештаи од посета 
на терен 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Воспоставување на 
ефикасен мониторинг 
систем и Програма за 
мониторинг 

Спречување на 
загадување на локациите  

Извештаи од посета 
на терен 

Еднаш месечно О. Кисела 
Вода 
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Загадување на почва со фекални отпадни води 

ЦЕЛ: Спречување на испуштање на фекални отпадни води во почвата 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Реконструкција на 
канализационата 
инфраструктура и изградба 
на нова канализациона 
инфраструктура 

Утврдување на населени 
места кои што не се 
покриени со 
канализациона 
инфраструктура 

Целосна покриеност на 
населените места со 
фекална канализација 

Извештај од посета на 
терен 
 
Листа на локации каде 
има потреба од изградба 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Подготовка на Програми и 
развојни планови со 
планирани средства за 
комунална 
инфраструктура 

Целосна покриеност на 
населените места со 
комунална 
инфраструктура 

Листа на планирани 
инвестициони проекти за 
комунална 
инфраструктура 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на проектна 
програма и техничка 
документација 

Постапување во 
согласност со Закон за 
јавни набавки 

Број на доставени 
понуди 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Избор на изведувач на 
градежни активности за 
изградба на 
канализациона структура 

Транспарентна и 
конкурентна јавна 
набавка 

Искуство на изведувач Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Детектирање и утврдување 
на локациите каде што се 
испуштаат/излеваат фекални 
отпадни води 

Редовно чистење на 
постоечката 
канализациска мрежа 
особено во руралните 
места 

Спречување на 
запушување и излевање 
на фекални води 

Месечни извештаи за 
чистење и одржување на 
канализации 

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Редовно чистење на 
септичките јами во 
руралните места 

Спречување на 
излевање на фекални 
води 

Месечни извештаи за 
празнење на септички 
јами 

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Изработка на план за 
санација при излевање на 
фекални води 

Подготвеност за 
реагирање во случаи на 
излевање на фекални 
води 

Извештај од посета на 
терен 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
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Ерозија и лизгање на земјиштето во Припор, Усје, Пинтија, Драчево 

ЦЕЛ: Превземање на соодветни мерки за санација на оштетеното земјиште 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Утврдување на површината 
зафатена со ерозија и 
лизгање на земјиштето 

Теренска посета со цел 
утврдување на површини 
зафатени со ерозија и  
проценка на штетата  
 

Дефинирање на 
локации зафатени со 
ерозија 

Извештаи од терен Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Санација и рехабилитација 
на идентификуваните 
локации 

Изработка на План за 
санација и 
рехабилитација на 
површините зафатени со 
ерозија 

Намалување на штети 
предизвикани од ерозија 

% на санирани локации Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на проектна 
документација за 
санација на секоја 
локација засебно 

Постапување во 
согласност со Закон за 
јавни набавки 

Број на доставени понуди Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Избор на компанија-
изведувач на работите за 
санација на површините 
зафатени со ерозија 

Транспарентна и 
конкурентна јавна 
набавка 

Искуство на изведувач Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Превземање на мерки и 
активности за спречување на 
појава на нови свлечишта 

Изградба на потпорни 
ѕидови и останата 
потпорна конструкција на 
критичните локации  

Спречување на ерозија 
и намалување на 
материјални штети 

Број на изградени 
потпорни конструкции 

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Поставување на заштитни 
мрежи на критичните 
локации 

Спречување на ерозија 
и намалување на 
материјални штети 

Број на поставени 
заштитни мрежи 

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Забрана на сечење на 
шумска вегетација 

Спречување на ерозија  Намален % на отстранета 
вегетација 

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Забрана за вадење земја, 
песок, чакал и камен 

Спречување на ерозија Намален % на отстранета 
земја 

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Забрана за пасење на 
добиток 

Спречување на ерозија Намален % на паша на 
критични локации  

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 
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Забрана за разорување и 
интензивно земјоделие на 
критичните локации 

Спречување на ерозија Намален % на земјоделие 
на критичните локации 

Еднаш годишно и 
по потреба 

О. Кисела 
Вода 

Зголемување на процентот 
на зелени површини 

Изработка на План за 
пошумување на т.н. „голи 
зони“ особено во 
руралните подрачја 

Спречување на појава 
на ерозија 

% на пошумени површини Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Организација на акција за 
пошумување на 
територијата на о. Кисела 
вода 

Спречување на појава 
на ерозија 

Број на спроведени акции Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
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9.5. Мониторинг план за: Природа 

   
ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ПРИРОДА 

Недостаток на информации за управување со природата (особено во руралните области) 

ЦЕЛ: Подигање на јавната свест на жителите на руралните области по однос на природните вредности 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Спроведување на кампањи, 
обуки, работилници и сл., за 
запознавање на жителите на 
руралните области со 
природните вредности, како 
и за можностите за 
одржливо користење на 
природните вредности. 

Спроведување на 
кампања за подигање на 
јавната свест на жителите 
во руралните области 

Подигање на јавната 
свест на жителите 

Број на одржани 
настани 
% на учество на 
поканети жители 

Два пати годишно О. Кисела 
Вода 

Спроведување на обуки 
за рационално користење 
на природните ресурси 

Подигање на јавната 
свест за одржливо 
користење на ресурси 

Број на одржани 
настани 
% на учество на 
поканети жители 

Два пати годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка и 
промовирање на 
едукативен материјал 

Подигање на јавната 
свест на жителите 

Број на поделени 
информативни 
материјали 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Поддршка на проекти од 
здруженија на граѓани за 
заштита на природата 

Реализирање на 
програма за 
финансирање на 
здруженија на граѓани 

Број на одобрени и 
реализирани проекти 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на студија за 
валоризација на 
природните вредности на 
територијата на 
општината  

Утврдување на 
состојбата со 
природните вредности 

Студија за валоризација Еднаш О. Кисела 
Вода 

  
Негативно влијание на економските сектори врз биодиверзитетот 

ЦЕЛ: Намалување на негативните влијанија од економскиот сектор врз биодиверзитетот 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 
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Зајакнување на 
институционалните 
капацитети на О. Кисела 
Вода 

Организирање на 
работилници за 
зајакнување на 
институционалните 
капацитети во општина 
Кисела Вода 

Зајакнување на 
институционалните 
капацитети 

Листа на учесници на 
работилници 

Два пати годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на извештај за 
состојбата на 
биодиверзитетот во 
непосредна близина на 
индустриските капацитети 

Утврдување на 
реалната состојба со 
биодиверзитет 

Извештај за состојбата 
на биодиверзитетот 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Подигање на свеста и 
капацитетите на 
економските оператори на 
територијата на општина 
Кисела Вода  

Организирање на 
работилници за подигање 
на свеста и зајакнување 
на капацитетите на 
економските оператори 
на територијата на 
општина Кисела Вода 
 

Подигање на јавната 
свест на економските 
оператори 

Листа на учесници на 
работилници 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

 
Недоволна промоција на природните богатства и археолошки наоѓалишта на територијата на Општина Кисела Вода 

ЦЕЛ: Зголемена промоција на постоечките природни богатства и археолошки наоѓалишта 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Подготовка на промотивни 
материјали, обуки, 
работилници и сл.  
 
 

Проценка на природното 
наследство 

Утврдување на број и 
состојба со природно 
наследство 

Извештај, листа на 
евидентирано природно 
наследство 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Иницијатива за заштита и 
здобивање со степен на 
заштита 

Обезбедување на 
зголемена заштита на 
природно наследство 

Број на подготвени и 
поднесени иницијативи 
до надлежен орган 

Еднаш годишно и по 

потреба 

О. Кисела 
Вода 

Спроведување на обуки, 
работилници, семинари  и 
подготовка на 
информативни 
материјали за промоција 

Подобрена промоција 
на природно и 
археолошко богатство 

Број на обуки, семинари 
 
Листа на учесници 

Еднаш годишно и по 

потреба 

О. Кисела 
Вода 
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на природното и 
археолошкото богатство 
на Општина Кисела Вода 

Промовирање на локалитети 
со карактеристични 
природни богатства 

Изготвување на локална 
листа на заштитени 
подрачја и предлози за 
заштитени подрачја 
 

Обезбедување на 
зголемена заштита на 
природно богатство 

Број на заштитени 
подрачја   
Број на предлози за 
заштитени подрачја 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Промовирање на 
археолошки локалитети  

Изготвување на локална 
листа на постоечки 
археолошки локалитети 
 

Обезбедување на 
зголемена заштита на 
археолошки локалитети 

Број на постоечки 
археолошки локалитети 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Поддршка на археолошки 
истражни активности 

Промоција на 
археолошки локалитети 

Број на реализирани 
истражувања 

По претходно 

утврдена динамика 

О. Кисела 
Вода 

Изготвување на 
промотивни материјали 

Промоција на 
археолошки локалитети 

Број на поделени 
информативни 
материјали 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

 
Недостаток на податоци за бројноста и состојбата на животинскиот и растителниот свет 

ЦЕЛ: Обезбедување на податоци за растителните, животинските и видовите на габи на територијата на општина Кисела Вода. 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Утврдување на состојбата 
на растителните, 
животинските и видовите на 
габи 

Ангажман на експерти со 
познавање на видовите 
од групата на вишите 
растенија 

Добивање на 
квалитетен документ за 
состојбата со вишите 
растенија 

Извештај за состојбата 
со вишите растенија 

Еднаш годишно 

 

О. Кисела 
Вода 

Изработка на извештај за 
состојбата со вишите 
растенија на територијата 
на О. Кисела Вода 

О. Кисела 
Вода 

Ангажман на експерти со 
познавање на 
растителните заедници 

Добивање на 
квалитетен документ за 
состојбата со 
растителните заедници 

Извештај за состојбата 
со растителните 
заедници 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на извештај за 
состојбата со 
растителните заедници 

 
О. Кисела 
Вода 
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на територијата на О. 
Кисела Вода 

Ангажман на експерти со 
познавање на видовите 
од безрбетните и 
‘рбетните видови 
(инсекти, водоземци, 
влекачи, птици, цицачи) 

Добивање на 
квалитетен документ за 
состојбата со 
животинските заедници 

Извештај за состојбата 
со животинските 
заедници 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на извештај за 
состојбата со 
животинските видови на 
територијата на О. 
Кисела Вода 

 
О. Кисела 
Вода 

Ангажман на експерти со 
познавање на видовите 
од групата на габи 

Добивање на 
квалитетен документ за 
состојбата со видовите 
на габи 

Извештај за состојбата 
со видовите на габи 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Изработка на извештај за 
состојбата со видовите на 
габи на територијата на 
О. Кисела Вода 

О. Кисела 
Вода 
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9.6. Мониторинг план за: Законодавство 

 
ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ЗАКОНОДАВСТВО 

Немање на континуиран мониторинг на состојбата со животната средина 

ЦЕЛ: Воспоставување на локални мрежи за мониторинг на состојбата на секој медиум и одредени области од животната средина на 
територијата на Општина Кисела Вода 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Одлука за воспоставување 
на локални мрежи за 
мониторинг на состојбата на 
медиумите и областите на 
животната средина 

Одлука на Советот на О. 
Кисела Вода за 
воспоставување на 
локална мрежа за 
мониторинг на 
квалитетот на 
амбиентниот воздух на 
територијата на 
општината 

Обезбедување на 
информираност на 
јавноста 
 

Донесена одлука 
 
Извештаи од мониторинг 

Еднаш годишно  О. Кисела 
Вода 

Одлука на Советот на О. 
Кисела Вода за 
воспоставување на 
локална мрежа за 
мониторинг на 
квалитетот на почвата на 
територијата на 
општината 

Обезбедување на 
информираност на 
јавноста 
 

Донесена одлука 
 
Извештаи од мониторинг 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Одлука на Советот на О. 
Кисела Вода за 
воспоставување на 
локална мрежа за 
мониторинг на 
квалитетот на водата од 
водотеците и подземните 
води на територијата на 
општината 

Обезбедување на 
информираност на 
јавноста 
 

Донесена одлука 
 
Извештаи од мониторинг 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Одлука на Советот на О. 
Кисела Вода за 
воспоставување на 

Обезбедување на 
информираност на 
јавноста 

Донесена одлука 
 
Извештаи од мониторинг 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
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локална мрежа за 
мониторинг на ниво на 
бучава 

 

Воспоставување на локална 
мрежа за мониторинг на 
квалитетот на амбиентниот 
воздух на територијата на 
општината 

Изработка на Студија за 
квалитетот на 
амбиентниот воздух на 
територијата на 
општината 

Подобрување на 
состојбата со квалитет 
на амбиентен воздух  

Студија за квалитет на 
амбиентен воздух 

Еднаш О. Кисела 
Вода 

Утврдување на 
најзасегнатите 
локалитети на 
територијата на 
општината во однос на 
аерозагадувањето 

Реализирање на мерки 
за намалување на 
загадување 

Извештај од посета на 
терен 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Дефинирање на локации 
за поставување на мерни 
станици за квалитет на 
воздух 

Утврдување на степенот 
на загаденост во 
општината 

Извештај од посета на 
терен 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Формирање на работно 
тело од О. Кисела Вода 
одговорно за следење на 
работата на локалната 
мрежа за мониторинг на 
квалитетот на 
амбиентниот воздух 

Обезбедување на 
информираност и 
вклученост на јавноста 
во донесување на 
одлуки 

Донесена одлука 
 
Извештаи од мониторинг 

Еднаш О. Кисела 
Вода 

Избор, набавка и 
поставување на мерни 
станици за квалитет на 
воздух 

Утврдување на степенот 
на загаденост во 
општината 

Број на поставени мерни 
станици 

Еднаш О. Кисела 
Вода 

Воспоставување на локална 
мрежа за мониторинг на 
квалитетот на почвата на 
територијата на општината 

Анализа на педолошкиот 
состав на територијата на 
општината 

Утврдување на 
загаденост на почвата  

Резултати од анализи Еднаш годишно и по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

Утврдување на 
најзасегнатите 
локалитети од аспект на 
загадување на почвата 

Намалување на 
загадување на почвата 

Извештај од посета на 
терен 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Утврдување на изворите 
на загадување на 
почвата 

Намалување на емисии 
на загадувачки материи 
во почвата 

Извештај од посета на 
терен 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
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Дефинирање на мерните 
места за континуиран 
мониторинг на 
квалитетот на почвата 

Утврдување на степенот 
на загаденост на 
почвата 

Извештај од посета на 
терен 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Формирање на работно 
тело од О. Кисела Вода 
одговорно за следење на 
работата на локалната 
мрежа за мониторинг на 
квалитетот на почвата 

Обезбедување на 
информираност и 
вклученост на јавноста 
во донесување на 
одлуки 

Донесена одлука 
 
Извештаи од мониторинг 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Подготовка на План за 
континуиран мониторинг 
на квалитетот на почвата 
на територијата на О. 
Кисела Вода 

Имплементирање на 
законска обврска 

Извештаи од извршен 
мониторинг 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Воспоставување на локална 
мрежа за мониторинг на 
квалитетот на водата од 
водотеците и подземните 
води на територијата на 
општината 
 
 

Изработка на Студија за 
квалитетот на 
површински и подземни 
води на територијата на 
општината  

Утврдување на 
квалитетот на 
површинските и 
подземните води 

Студија за квалитет на 
површински и подземни 
води 

Еднаш  О. Кисела 
Вода 

Утврдување на 
најзасегнатите 
локалитети на 
територијата на 
општината во однос на 
загадувањето на водата 

Намалување на 
загадување на водите 

Извештај од посета на 
терен 

Еднаш годишно и по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

Утврдување на изворите 
на загадување на водата 

Намалување на емисии 
на загадувачки материи 
во водата 

Извештај од посета на 
терен 

Еднаш годишно и по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

Дефинирање на мерни 
места за континуиран 
мониторинг на 
квалитетот на водата 

Утврдување на степенот 
на загаденост на водите 

Извештај од посета на 
терен 

Еднаш годишно и по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

Формирање на работно 
тело од О. Кисела Вода 
одговорно за следење на 
работата на локалната 
мрежа за мониторинг на 
квалитетот на водата 

Обезбедување на 
информираност и 
вклученост на јавноста 
во донесување одлуки 

Донесена одлука 
 
Извештаи од мониторинг 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 
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Подготовка на План за 
континуиран мониторинг 
на квалитетот на 
површинските и подземни 
води на територијата на 
О. Кисела Вода 

Имплементирање на 
законска обврска 

Извештаи од извршен 
мониторинг 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Следење на изворите на 
емисии од правни/физички 
лица на територијата на 
Општина Кисела Вода 

Подготовка на Листа на 
правни/физички лица кои 
имаат извори на емисии 
на територијата на 
општината, вклучително и 
идентификација на 
изворите на емисии 

Евиденција на 
загадувачи во сите 
области  

Листа на 
правни/физички лица 
кои имаат извори на 
емисии 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Проверка дали 
инсталациите на 
територијата на 
општината го 
спроведуваат планот за 
мониторинг предвиден вo 
еколошките дозволи 

Имплементација на 
законска обврска 

Извештај од посета на 
терен 

Еднаш годишно и по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

  
Недоволно почитување и имплементирање на законската регулатива од областа на животната средина 

ЦЕЛ: Зголемена екипираност и стручност на инспекцискиот надзор 
Зголемување на надлежностите на инспекцискиот надзор 

Мерки Акции Очекувани резултати Индикатори на успех Фреквенција на 
следење на 
индикатори 

Одговорна 
институција 

Ангажирање на 
дополнителен стручен кадар 
во секторот за инспекциски 
работи во Општина Кисела 
Вода  

Барање за одобрување 
на нови вработувања во 
секторот за инспекциски 
работи 

3 нови вработени Изготвено и доставено 
барање до Совет на 
општината 

Еднаш годишно О. Кисела 
Вода 

Обука во однос на 
надлежностите на 
законската регулатива 
(закон за животна 
средина, закон за отпад, 
закон за квалитет на 

Стручен и искусен кадар 
во одделение за 
инспекциски надзор 

Број на обуки, 
 
Извешти од присуство 
на обуки 

Континуирано, по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 
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амбиентен воздух, закон 
за бучава и друго) 

Остварување на 
соработка и размена на 
искуства со други 
инспекциски тела на 
национално и 
меѓународно ниво 

Зголемување на 
стручност и ефикасност 
на секторот за 
инспекциски надзор 

Број на состаноци 
 
Добиени податоци 

Континуирано, по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

Зголемување на 
надлежностите на локалните 
инспектори за животна 
средина  

Изработка на проширена 
листа на надлежности на 
локалните инспектори во 
Секторот за комунални 
работи, инфраструктура, 
сообраќај и заштита на 
животната средина 

Зголемување на 
надлежности заради 
подобрување 
ефикасност на секторот 
за инспекциски надзор 

Изготвена и доставена 
листа до надлежен 
орган на усвојување 

Континуирано, по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

Изработка на 
иницијатива/претставка и 
достава до МЖСПП за 
измена на членовите за 
инспекциски надзор 

Подобрување 
ефикасност на секторот 
за инспекциски надзор 

Изработена и доставена 
иницијатива до 
надлежен орган на 
одобрување 

Континуирано, по 
потреба 

О. Кисела 
Вода 

Воспоставување на локална 
дежурна инспекциска служба 

Барање за формирање на 
24 часовна дежурна 
инспекциска служба на 
територија на општината 

Подобрување 
ефикасност на секторот 
за инспекциски надзор 

Изготвено барање и 
доставено до надлежен 
орган за усвојување 

Континуирано О. Кисела 
Вода 

Одлука од Советот на 
О.Кисела Вода за 
формирање на дежурна 
служба со 24 отворена 
линија за прием и 
регистрирање на поплаки 
од страна на жителите 

Подобра 
имплементација на 
законската регулатива 

Изготвена и усвоена 
Одлука од страна на 
Советот 

Еднаш О. Кисела 
Вода 

Формирање на 
“комунална полиција“ 
според примерот на други 
држави, а со цел 
поефикасна 
имплементација на 
законските одредби 

Подобра 
имплементација на 
законската регулатива 

Извештаи, фотографии 
од работа на терен 

 
Континуирано 

О. Кисела 
Вода 
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10. Прилози 

10.1. Анкетен лист 
 
1. Вид на населба каде живеете: 

□      град: □ населено место: 

 
2. Возраст: 

□      10 – 20 години □    20 – 40 години  □      30 – 40 години 

□      40 – 50 години □    50 – 60 години □      над 60 години 

         
3. Пол: 

  □      машки □      женски 

 
4. Образование: 

 
5. Во однос на квалитетот на животната средина општина Кисела Вода би ја 
класифицирале како: 

□ незагадена □ малку загадена 

□ средно загадена □ многу загадена 

 
1. Кој од следните проблем (и) би ги идентификувале како најголем причинител на 

нарушување на квалитетот на животната средина: 

 
(Ве молиме ставете оценки според Ваше видување од 1-10, 1-најголем проблем, 10 
најмал проблем). На празните линии може да додадете некој проблем ако не е во 
предложените и исто така да го приоретизирате од 1-10. 

 
  Недоволно количество и квалитет на вода за пиење во одредени места од 

општината 
 Непокриеност со канализационен систем (фекален и атмосферски) во одредени 

места од општината 
  Непостоење или нефункционален систем за сепарирање на комуналниот отпад 

  
  Незаконска изградба на објекти и узурпација на зелени површини 
  Непостоење на пречистителна станица за отпадни води 
  Немање катастар на загадувачи во општината 
  Недоволно почитување и имплементирање на законската регулатива од областа 

на животна средина 
  Недостаток на План и Програма за управување со отпад 
  Појава на диви депонии 
  Немање континуиран мониторинг на состојбата со животната средина 

  
 Други проблеми: 
 
 

□ НКВ □ основно □ средно 

□ виша школа □ □ високо  □ магистерски студии 

□ □ докторски 
студии 

□ друго: 
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7. Кој од следните проблеми е најистакнат, највидлив во општината 

□ диви депонии  □ квалитет на воздух 

□ материјални добра □ неконтролиран урбан развој 

□ ниска јавна свест □ квалитет на вода 

 
8. Според Ваше видување на што најмногу влијаат еколошките проблеми: 

□ здравје на луѓето   □ материјални и културни 
добра 

□ природните богатства □ квалитет на води 

□ квалитет на воздух □ квалитет на почва 

 
9. Кој медиум е најзагаден во општината. Ве молиме наведете ја и причината за тоа 
по Ваше видување 

вода 
____________________________________________________________________ 
воздух 
____________________________________________________________________ 
почва 
____________________________________________________________________ 
бучава 
____________________________________________________________________ 
биодиверзитет 
____________________________________________________________________ 
отпад 
____________________________________________________________________ 
 

10. Како би го опишале учеството на јавноста во креирање на локалните политики од 
областа на животна средина: 

□ не сум повикан/а за учество □ повикан/а, но не земав 
учество   

□ пасивно учество □ активно учество   

 
11. Во која форма било Вашето учество во креирање на јавната политика 

□ коментари на јавна 
расправа 

□ состаноци со сектор за животна 
средина 

□ проекти на НВО □ учество во работни групи 

 
12. Дали би сакале да учествување во процесот на креирање на ЛЕАП и во која 
форма 

□ ДА: □ НЕ 

□ редовни известувања за 
процесот  

□ спроведување на анкета 

□ работни групи 

 
 
Име и Презиме (не е задолжително): 
Контакт (не е задолжително): 

 
ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ОДВОЕНОТО ВРЕМЕ !!
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10.2. Соопштение за спроведување на анкета 
 

 

 
СООПШТЕНИЕ ДО  

ЗАИНТЕРЕСИРАНА ЈАВНОСТ ЗА 

УЧЕСТВО ВО АНКЕТА 

за вториот Локален еколошки акционен план (ЛЕАП), 

за периодот од 2016-2021 на Општина Кисела Вода 

Вклучувањето на јавноста во изработката на ЛЕАП-от е 

од суштинско значење, поради што Општина Кисела Вода ја 

повикува целата јавност да се вклучи во процесот на 

опишување на актуелните и приоритетни еколошки проблеми 

во општината. 

Можете да го дадете својот допринос преку пополнување на 

онлајн анкетата на следниот линк: 

http://www.smartsurvey.co.uk/s/8MQ7S/. 

 

 

Однапред Ви благодариме! 

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 

 
 

 

http://www.smartsurvey.co.uk/s/8MQ7S/
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10.3. Извештај од спроведена анкета за оценка на јавното мислење за 
состојбата со животната средина во Општина Кисела Вода 

Резултатите од спроведената анкета за анализа на јавното мислење за состојбата 

со животната средина во општината Кисела Вода ќе бидат презентирани во однос на 

различните возрасни групи на испитаниците. Од прашањата во Анкетниот прашалник 

(Анкетниот прашалник во целост е даден во Прилог) како најзначајни беа анализирани 

одговорите на следните осум прашања:  

- Како би ја класифицирале Општина Кисела Вода?  

- Кој проблем би го идентификувале како најголем причинител на нарушување на 

квалитетот на животната средина? 

- Кој проблем би го идентификувале како најмал причинител на нарушување на 

квалитетот на животната средина? 

- Кој проблем е најистакнат/највидлив во општината? 

- На што најмногу влијаат еколошките проблеми? 

- Кој медиум е најзагаден во општината? 

- Како би го опишале учеството на јавноста во креирање на локалните политики од 

областа на животната средина? 

- Дали би сакале да учествувате во процесот на креирање на ЛЕАП и во која форма? 

 

Одговорите на овие прашања се анализирани во однос на следните возрасни групи: 

20-30 години, 30-40 години, 40-50 години, 50-60 години и група на граѓани на возраст 

поголема од 60 години. Бидејќи бројот на испитаници на возраст од 10-20 години беше 

незначително мал (3 испитаници), одговорите на оваа возрасна група не беа вклучени во 

статистичката обработка на резултатите.  

Во текстот кој што следи даден е графички приказ на обработените прашалници за 

секое прашање посебно. 

 

 

Прашање: Како би ја класифицирале Општина Кисела Вода? 

Најголем број на испитаници на возраст од 20-30 години (51.72%) сметаат дека 

општината е средно загадена (График бр. 9), додека поголемиот број од останатите 

сметаат дека општината е многу загадена (24.14%).  
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График 9. Одговори на возрасната група од 20-30 години. 

Сепак значителен е бројот и на оние испитаници (20.69%) кои сметаат дека Општина 

Кисела Вода е малку загадена. Најмал број од испитаниците на возраст од 20-30 години 

(1.72%) сметаат дека општината не е загадена. 

Слични се одговорите и од испитаниците на возраст од 30-40 години (График бр. 10).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График 10. Одговори на возрасната група од 30-40 години. 
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 Половината (50.00%) од испитаниците од оваа возрасна група (од 30-40 години) 

сметаат дека општината е средно загадена. Подеднаков е бројот на испитаници кои мислат 

дека општината е многу загадена (22.73%) или малку загадена (22.73%). Повторно најмал 

број од испитаниците (4.55%) и од оваа возрасна група сметаат дека Општина Кисела Вода 

не е загадена.  

Во рамки на возрасната група од 40-50 години (График бр. 11), повторно најголем број 

од испитаниците (56.82%) мислат дека општината е средно загадена, додека поголемиот 

број од останатите (22.73%) мислат дека истата е многу загадена, а малку помал број 

(20.45%) сметаат дека општината е малку загадена. Сепак, во рамките на оваа возрасна 

група 10.91% од испитаниците сметаат дека општината не е загадена (што претставува 

поголем број во споредба со останатите возрасни групи).  

График 11. Одговори на возрасната група од 40-50 години 

 

Кај испитаниците на возраст поголема од 60 години подеднаков е бројот на тие кои 

мислат дека општината е многу загадена (33.33%) и средно загадена (33.33%) (График бр. 

12). Помал е бројот на оние кои мислат дека општината е малку загадена (20.83%), а уште 

помал бројот на оние кои мислат дека истата не е загадена (8.33%).  

Поголем број од испитаниците во сите возрасни групи ја оценуваат Општина Кисела 

Вода како средно загадена, а најмал е бројот на оние кои мислат дека општината не е 

загадена. Постои тренд на зголемување на процентот на испитаници кои што сметаат дека 

општината е позагадена со зголемување на возраста.  

 Мислењето на населението за степенот на загадување на животната средина 

воглавно се поклопува со мислењето од претходниот ЛЕАП (2008-2014).  
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График 12. Одговори на групата на граѓани со возраст поголема од 60 години. 
 
 
 

Прашање: Кој проблем би го идентификувале како најголем причинител на 

нарушување на квалитетот на животната средина? 

Најголем број на испитаници на возраст од 20-30 години (39.66%) мислат дека 

најголемиот причинител на нарушувањето на квалитетот на животната средина 

претставува непокриеноста на општината со канализационен систем. Поголем број од 

останатите испитаници во рамките на оваа возрасна група сметаат дека недостатокот на 

План и програма за управување со отпадот (12.07%), како и немањето на континуиран 

мониторинг (12.07%) претставуваат најголеми причинители на нарушувањето на 

квалитетот на животната средина.  

Непокриеноста на целата територија на општината со канализационен систем е 

оценета како најголем причинител на нарушувањето на квалитетот на животната средина 

и од страна на најголемиот број испитаници (31.82%) на возраст од 30-40 години. Голем е 

бројот и на испитаници од оваа возраст (20.45%) кои сметаат дека појавата на диви 

депонии во општината е најголем причинител на нарушувањето на квалитетот на 

животната средина.  

Најголем број од испитаниците на возраст од 40-50 години (31.82%) исто така 

посочуваат на непокриеноста на општината со канализационен систем како најголем 

причинител на нарушувањето на квалитетот на животната средина. Голем број на 

испитаници (15.91%) од оваа возрасна група мислат дека незаконската изградба на објекти 

8,33 %

20,83 %

33,33 %

33,33 %

Незагадена

Малку загадена

Средно загадена

Многу загадена

/



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 2016-2021 

 

 

181 

и узурпацијата на површини со зеленило претставува проблем кој е најголем причинител 

на нарушувањето на квалитетот на животната средина (График бр. 13). 

 

График 13. Одговори на возрасната група од 40-50 години. 

 

Поголемиот број на испитаници на возраст од 50-60 години и на возраст поголема од 

60 години во однос на ова прашање одговориле слично со испитаниците на возраст од 30-

40 години. Поточно, најголемиот број (34.55% и 33.33%, соодветно) мислат дека 

непокриеноста на општината со канализационен систем претставува најголем причинител 

на нарушувањето на квалитетот на животната средина, додека нешто помал број на 

испитаници (18.18% и 20.83%, соодветно) сметаат дека тој проблем е појавата на диви 

депонии.  

Најголемиот број на испитаници во рамките на сите возрасни групи сметаат дека 

непокриеноста на целата територија на општината со канализационен систем претставува 

најголем причинител на нарушувањето на квалитетот на животната средина. Останати 

проблеми кои би можеле да се издвојат според мислењето на граѓаните претставуваат 

појавата на диви депонии, како и незаконската изградба на објекти и узурпација на 

површини со зеленило. Помладите генерации го истакнуваат и недостатокот на План и 

програма за управување со отпадот. Оттука произлегува неопходноста на изработка на 

План и програма за управување со отпад за оваа општина, во кој ќе се дефинираат насоки 

за управување со отпадот и санација на дивите депонии, како и потребата од 

инвестиционите проекти за изградба на канализациона инфраструктура, особено во 

руралните средини. 
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Прашање: Кој проблем би го идентификувале како најмал причинител на 

нарушување на квалитетот на животната средина? 

 15.52% од испитаниците на возраст од 20-30 години како најмал причинител на 

нарушувањето на квалитетот на животната средина го истакнуваат немањето на 

континуиран мониторинг на состојбата со животната средина. Малку помал број од 

испитаниците од оваа возрасна група (13.79%) мислат дека немањето на Катастар на 

загадувачи во општината како и недоволното количество и квалитет на вода за пиење 

претставуваат најмали причинители на нарушувањето на квалитетот на животната 

средина.  

Недоволното количество и квалитет на вода за пиење е класифицирано од 22.73% 

од испитаниците на возраст од 30-40 години како најмал причинител на нарушувањето на 

квалитетот на животната средина. Во рамките на оваа возрасна група како најмал 

причинител истакнато е и немањето на континуиран мониторинг на состојбата на 

животната средина од страна на 15.91% од испитаниците.  

Во рамки на групата на возраст од 40-50 години 18.18% сметаат дека недоволното 

почитување и имплементирање на законската регулатива претставува најмал причинител 

на нарушувањето на квалитетот на животната средина. Немањето на континуиран 

мониторинг на состојбата на животната средина е класифициран како најмал причинител 

од 15.91% од испитаниците од оваа возрасна група. Дополнително, 13.64% од 

испитаниците на возраст од 40-50 години сметаат дека недоволното количество и квалитет 

на вода за пиење претставува најмал причинител на нарушувањето на квалитетот на 

животната средина.  
 

График 14. Одговори на групата на граѓани со возраст поголема од 60 години. 
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 Поголемиот број на испитаници (16.36%) од возрасната група од 50-60 години смета 

дека непостоењето на катастар на загадувачи во општината претставува најмал 

причинител на нарушувањето на квалитетот на животната средина. Малку помал број на 

испитаници (12.73%) од оваа возрасна група сметаат дека најмал причинител на 

нарушување на квалитетот на животната средина претставува недоволното количество и 

квалитет на вода за пиење како и непостоењето на пречистителна станица за отпадни води 

во општината.  

Поголемиот број (20.83%) од повозрасната група на граѓани, со возраст поголема од 

60 години, смета дека недоволното почитување и имплементирање на законската 

регулатива претставува најмал причинител на нарушувањето на квалитетот на животната 

средина (График бр. 14). Малку помал број од испитаниците (12.50%) од оваа возрасна 

група мислат дека најмал причинител на нарушување на квалитетот на животната средина 

претставува немањето катастар на загадувачи во општината и немањето на континуиран 

мониторинг на состојбата на животната средина.  

 

Прашање: Кој проблем е најистакнат/највидлив во општината? 

Поголемиот број на испитаници (25.86%) на возраст од 20-30 години ја посочуваат 

појавата на диви депонии како најистакнат проблем во општината. Помал број од 

испитаниците (18.97%) од оваа возрасна група сметаат дека ниската јавна свест е 

најистакнат проблем, додека 12.07% го истакнуваат неконтролираниот урбан развој како 

најистакнат проблем во општината.  

Поголемиот број на испитаници (27.27%) на возраст од 30-40 години сметаат дека 

неконтролираниот урбан развој е најистакнат проблем во општината, додека малку помал 

број од испитаниците (22.73%) мислат дека појавата на диви депонии претставува 

најистакнат проблем.  

Во рамки на групата на граѓани на возраст од 40-50 години, поголемиот број од 

испитаниците (29.55%) мислат дека појавата на диви депонии претставува најистакнат 

проблем во општината. Неконтролираниот урбан развој и ниската јавна свест исто така се 

посочени како најистакнати проблеми во општината од по 15.91% од испитаниците.  

Појавата на диви депонии повторно се посочува како најистакнат проблем во 

општината и од поголемиот број на испитаници (32.73%) во рамки на возрасната структура 

од 50-60 години. Малку помал број од испитаниците (23.64%) од оваа возрасна група 

сметаат дека ниската јавна свест претставува најистакнат проблем, додека 14.55% од 

испитаниците го посочуваат квалитетот на воздухот како најистакнат проблем.  

И поголемиот број на испитаници (33.33%) на возраст поголема од 60 години смета 

дека појавата на диви депонии претставува најистакнат проблем во општината. Помал број 

од испитаниците (25.00%) сметаат дека ниската јавна свест е најистакнат проблем, а 

12.50% од испитаниците посочуваат на неконтролираниот урбан развој како најистакната 

проблем (График бр. 15).  
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График 15. Одговори на групата на граѓани со возраст поголема од 60 години. 

Од анализата на мислењето на населението за највидлив проблем во општината 

може да се согледа приоритетноста за решавање на проблемот кој се јавува како резултат 

на појавата и зголемувањето на бројот на дивите депонии. 

 

Прашање: На што најмногу влијаат еколошките проблеми? 

Поголемиот број на испитаници (37.93%) на возраст од 20-30 години сметаат дека 

еколошките проблеми во општината најмногу влијаат на здравјето на луѓето. Помал број 

од испитаниците (20.69%) сметаат дека проблемите најмногу влијаат на квалитетот на 

воздухот, додека 10.34% мислат дека проблемите најмногу влијаат на квалитетот на 

почвата.  

 Во рамки на возрасната група од 30-40 години поголемиот број на испитаници 

(38.64%) исто така мислат дека проблемите во животната средина најмногу влијаат на 

здравјето на луѓето. Дополнително, во рамки на оваа возрасна група 15.91% од 

испитаниците сметаат дека проблемите во животната средина во општината најмногу 

влијаат на квалитетот на воздухот.  

 Сличен е случајот и со мислењето на испитаниците на возраст од 40-50 години 

(График бр. 16). Односно, 38.64% од испитаниците мислат дека проблемите најмногу 

влијаат на здравјето на луѓето, додека 18.18% од испитаниците сметаат дека проблемите 

најмногу влијаат на квалитетот на воздухот.  

 Во рамки на возрасната група од 50-60 години, најголем број од испитаниците 

(52.73%) мислат дека проблемите во животната средина во општината најмногу влијаат на 

здравјето на луѓето. Подеднаков број на испитаници (10.91%) од оваа возрасна група 
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сметаат дека под најголемо влијание од проблемите во животната средина се квалитетот 

на воздухот и квалитетот на почвата.  

 Поголемиот број на испитаници (37.50%) од повозрасната група на граѓани (>60 

години) исто така смета дека проблемите во животната средина најмногу влијаат на 

здравјето на луѓето, додека 12.50% од испитаниците од оваа возрасна група мислат дека 

проблемите најмногу влијаат на квалитетот на водите.  
 

График 16. Одговори на возрасната група од 40-50 години. 

  

Прашање: Кој медиум е најзагаден во општината? 

Еднаков број на испитаници (17.24%) на возраст од 20-30 години ги истакнуваат 

воздухот и почвата како најзагадени медиуми во општината. Интересно да се истакне е 

дека 10.34% од испитаниците од оваа возрасна група ги наведуваат сите медиуми во 

прашалникот како загадени.  

 Во рамки на возрасната група од 30-40 години, поголем број од испитаниците 

(36.36%) го наведуваат воздухот како најзагаден медиум во општината. Од оваа возрасна 

група 11.36% од испитаниците мислат дека отпадот претставува најзасегнат медиум 

(График бр. 17).  

Сличен е случајот и со возрасната група од 40-50 години. Односно, 38.64% од 

испитаниците сметаат дека воздухот е најзагаден медиум во општината, додека 13.64% од 

испитаниците посочуваат на отпадот како најзасегнат.  
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 Воздухот е истакнат како најзагаден медиум и од поголемиот број на испитаници 

(32.73%) од возрасната група од 50-60 години, додека 21.82% од испитаниците од оваа 

возрасна група сметаат дека почвата претставува најзагаден медиум. 
 

График 17. Одговори на возрасната група од 30-40 години. 

 Слично е и со повозрасната група на граѓани, на возраст поголема од 60 години. 

Односно, 41.67% од испитаниците од оваа група мислат дека воздухот претставува 

најзагаден медиум во општината, а 16.67% од испитаниците ја истакнуваат почвата како 

најзагаден медиум во општината.  

 Во рамки на сите возрасни групи воздух е истакнат како најзагаден медиум.  

 Со оглед на фактот дека најголем број од испитаниците истакнале дека еколошките 

проблеми најмногу влијаат врз здравјето и како најзагаден медиум притоа го издвоиле 

воздухот, може да се заклучи дека една од причините за проблемите кои што се јавуваат 

со здравјето е и загаденоста на воздухот. Потребата од континуиран мониторинг за 

квалитетот на воздухот на територијата на оваа општина е неминовна, со цел превземање 

на адекватни мерки за намалување на загадувањето на воздухот. 
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Прашање: Како би го опишале учеството на јавноста во креирање на локалните 

политики од областа на животната средина? 

 Во однос на учеството на јавноста во креирање на локални политики од областа на 

животна средина најголем број од испитаниците од сите возрасти се изјасниле дека не се 

повикани за учество, што може да се согледа и од следните Графици (График бр. 18-22). 

График 18. Одговори на возрасната група од 20-30 години. 

 

График 19. Одговори на возрасната група од 30-40 години.  
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График 20. Одговори на возрасната група од 40-50 години. 

 

График 21. Одговори на возрасната група од 50-60 години.  
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График 22. Одговори на групата на граѓани со возраст поголема од 60 години. 

 

 Статусот на ова прашање и ист како и во претходниот ЛЕАП (2008-2014). 

Заинтересираност на локалното население во учество во креирање на политики за заштита 

за животна средина постои, но потребно е поголема нивна вклученост во носењето на 

Планови, Програми и други документи за заштита на животната средина. 

 

Прашање: Дали би сакале да учествувате во процесот на креирање на ЛЕАП и во 

која форма? 

Во однос на подготвеноста на населението да учествува во процесот на креирање на 

ЛЕАП кај сите возрасни групи најголем број од испитаници се изјасниле дека не сакаат да 

учествуваат во креирање на ЛЕАП за о. Кисела Вода.  

 Во некои од анкетните прашалници испитаниците навеле и некои конкретни 

проблеми за животна средина. Најголем број од испитаниците како конкретен проблем за 

животната средина ја навеле Цементарницата Усје. 

 За медиумот воздух наведени се следните проблеми: загадување на воздухот од 

индустриски инсталации (пред се Цементарница Усје), од сообраќај, емисија на прашина 

од активности на реконструкција на патишта, загревањето на домовите (греење на дрва), 

непланска урбанизација. Како проблем е наведен и немањето на доволно транспарентни 

информации за емисија на прашина и штетни гасови. 

 Во делот на управување со вода наведени се следните проблеми: непокриеност со 

канализациона инфраструктура, особено изградба на фекална канализација во населбата 

Усје, немањето на пречистителна станица за отпадни води, испуштање на непрочистена 
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отпадна вода во површински водни текови, слабо напојување со вода и проблеми со 

водоводна мрежа. 

 За тематската област почва и користење на земјиштето, како проблеми 

евидентирани се: емисија на прашина од индустриски капацитети, одлагање на отпад и 

испуштање на отпадна вода во почвата, загадување на почвата од фабриката Охис и од 

појава на диви депонии, пренамена на земјиште (узурпација на зелени површини и градење 

на станбени објекти). 

 Неколку испитаници го истакнале проблемот со бучавата предизвикана од 

сообраќајот, особено од одвивање на сообраќајот по бул. Борис Трајковски, и бучава 

емитирана од градежните активности и ја навеле потребата од засадување на повеќе дрва 

кои може да послужат како изолатори на бучавата од сообраќајот.  

 Во делот на управување со отпад и биодиверзитет истакнати се следните 

проблеми: недостаток на доволно садови за отпад, нефункционален систем на собирање, 

селектирање и третман на отпадот, појава на диви депонии, несовесни граѓани – ниска 

јавна свест, зголемена узурпација на зелените површини, неконтролирано сечење на дрва, 

недостаток на зеленило и зелени површини, изградба на инфраструктурни објекти. 
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10.4. Одлука за именување членови на Локален комитет за изработка и 
спроведување на Локален еколошки акционен план за животна 
средина (ЛЕАП) на Општина Кисела Вода 

  



 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 57 став 1  алинеа 3 од Статутот на 
Општина Кисела Вода („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 8/05 и „Службен гласник на 
Општина Кисела Вода“ бр. 13/06), Градоначалникот на Општина Кисела Вода, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување Одлука за именување членови на
Локален комитет за изработка и спроведување на

Локален еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП)
на Општина Кисела Вода 

 

1.Се објавува Одлуката за именување членови на Локален комитет за изработка и 
спроведување на Локален еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општина 
Кисела Вода,  донесенa на седницата на Советот на Општина Кисела Вода, одржана на  28 
јануари  2015 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Кисела Вода“.

    Број 08-815/3        ГРАДОНАЧАЛНИК
2.02.2015 година                          на Општина Кисела Вода
     С к о п ј е                 Билјана Беличанец-Алексиќ с.р.   
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр. 05/02), член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Град Скопје,, 
бр. 08/05 и ,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр. 13/06), член 1 и 3 од Одлуката за 
формирање на организациона структура за изработка и спроведување на Локален еколошки 
акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општина Кисела Вода бр. 07-247/13 (,,Службен 
гласник на Општина Кисела Вода,, бр. 15/2014)   а во врска со член 60 од Законот за животна 
средина (,,Службен весник на РМ,, бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 124/10, 51/11, 123/12), 
Советот на Општина Кисела Вода на Дваесет и четвртата пленарна  седница одржана на 28 
јануари 2015 година, донесе

О Д Л У К А

за именување членови на Локален комитет за изработка и спроведување на Локален 
еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП)  

на Општина Кисела Вода

Член 1

  Со оваа Одлука се именуваат членовите на Локалниот комитет за изработка и 
спроведување на Локален еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општина 
Кисела Вода во состав:

1. Цветанка Андреевска – Соработник во Сектор за комунални работи, инфраструктура, 
сообраќај и заштита на животната средина

2. Јасминка Николова – Помлад соработник во Сектор за комунални работи, 
инфраструктура, сообраќај и заштита на животната средина

3. Милан Колоски – Самостоен референт во Сектор за комунални работи, инфраструктура, 
сообраќај и заштита на животната средина

4. Антонио Таневски – Овластен комунален инспектор во Сектор за инспекциски работи

5. Сашка Аџулеска Оџаклиеска – Советник во Сектор за образование, предучилишно 
воспитување, култура и спорт во Општина Кисела Вода

6. Доц. Д-р. Македонка Стојановска -  професор на Шумарски факултет

2.-
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7. Наташа Бакреска Кормушоска – Менаџер за животна средина во Цементарница УСЈЕ 
АД

8. Д-р Љупчо Костадиновски –Специјалист по хигиена во ЈЗУ Центар за јавно здравје

9. Илинка Кољозова –Советник во Општина Кисела Вода

10. Д-р Стерја Начески – професор на Шумарски факултет

11. Александар Георгиев – Раководител за Општина Кисела Вода во индивидуална 
комунална хигиена

12. Сунчица Георгиевска-Раководител во ПЕ за земјоделство, шумарство и водостопанство 
во Општина Кисела Вода

13. Петре Јаневски - Раководител на Сектор - Градско зеленило во ЈП Паркови и зеленило

14. Снежана Сотироска - Раководител на одделение за соработка со невладин сектор на 
Општина Кисела Вода

Член 2

На членовите на Локалниот комитет за изработка и спроведување на ЛЕАП за животна 
средина (ЛЕАП) на Општина Кисела Вода не им следува никаков надомест. 

Член 3

  Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во “Службен 
гласник на Општина Кисела Вода”.

        Број  09-373/5                    ПРЕТСЕДАТЕЛ
28 јануари 2015 година  на Советна Општина Кисела Вода
          С к о п ј е                 Трајче Донев с.р.
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