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Додаток 2 

 

 

Национална и меѓународна правна рамка од областа на животната 
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Планови и стратегии 
на локално ниво 

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите Како целите и барањата на 
плановите/програмитте и стратегиите се 

инкорпорирани во ДУПД или ќе бидат постигнати 
преку негова имплементација 

Локален Еколошки 
Акционен План за 
општина Илинден, 2006 

 Локалниот Еколошки Акционен План претставува основа за изградба на животна и работна 
средина, базирана на принципите на одржлив развој, во која треба да функционира локалната 
демократија, да се гради економија која ќе обезбеди подобар стандард на живеење на граѓаните, со 
рационално искористување на ресурсите и создавање можности за развој и за идните генерации. 

-Рационално користење на просторот; 

-Изградбата на Проектот за инфраструктура, 
општина Илинден  ќе се темели на принципите за 
заштита на животната средина; 

-Отварање на нови работни места и вработување на 
локалното население. 

Стратегиски План за 
економски развој на 
општина Илинден, 2006  

Визија-општина Илинден до 2011 година ќе економски развиен, конкурентен и атрактивен 
индустриски, туристички, културно-образовен центар, препознатлив по своите брендови и можности 
за инвестирање.  

-Да се освојат нови пазараи преку организирано, стандардизирано и конкурентно производство на 
индустриски производи; 

-Да се подобри бизнис климата и можностите за инвестирање и заработка преку развојот и 
проширувањето на малите и средни претпријатија и занаетчиството со стимулирање на 
претприеначки дух за зголемување на индустриските капацитети, самовработување и вработување. 

-Отварање на нови фирми и можност и подобрување 
на бизнис климата; 

-Отварање можност за креирање на нови работни 
места со привремено и постојано ангажирање на 
локалното работоспособно население.  
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Национални планови, 
програми и стратегии 

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите Како целите и барањата се 
инкорпорирани ЛУПД или ќе бидат 

постигнати преку нејзина  
имплементација 

Просторен План на РМ -Создавање услови за непречено  вршење на основните човекови активности (функции), обезбедување 
висок степен на заштита на животната средина и запазување на принципите за одржлив развој; 

-Рамномерен и воедначен просторен развој на населените места; 

-Оптимална функционална екипираност усогласена со идните потреби на корисниците; 

-Остварување стабилен, ефикасен и динамичен стопански развој, со квалитативни структурни промени на 
вкупното стопанство и воспоставување на поусогласени односи во репродукцијата; 

-Зголемување на вработеноста, пред сé, врз економски критериуми и со поголемо потпирање на развојот 
врз знаењата и умешноста на работната сила; 

-Постојано подобрување на материјалните, културните, општествените и другите услови за живот и работа 
на работните луѓе и граѓаните, континуирано и сé поцелосно задоволување на потребите и јакнење на 
материјалната и социјалната сигурност на населението, како основна и трајна определба на општеството; 

-Остварување на рационално користење, организирање и уредување на просторот во согласност со 
потребите од рационално разместување; 

-Менување на односот кон природната средина со системска, материјална, образовна и друга поддршка на 
нејзиното зачувување, заштита и унапредување. 

-Рационално и планско користење на 
просторот; 

-Изградба на објекти за стопански 
развој, согласно потребите на локално 
ниво; 

 -Уредувањето на просторот ќе се 
базира на примена на принципите и 
стандардите за заштита на животната 
средина; 

-Отварање нови работни места; 

-Зголемување на животниот стандард. 
 
 

Стратегија за енергетска 
ефикасност  

-Развивање рамка за забрзано прифаќање на енергетски ефикасните практики на одржлив развој, преку 
имплементација на низа програми и иницијативи. 

 

-Рационално искористување на 
енергијата и воведувањење на мерки 
за енергетска ефикасност. 

Национална стратегија  за 
економски развој на 
Република Македонија, 1998 

Ги поставува основите на концептот на просторниот развој и нуди просторна операционализација преку 
Просторниот План на Република Македоонија.  

-Директна врска преку следење на 
постулатите за просторен развој со 
акцент на локалната и регионалната 
економија.  

Национална стратегија за 
одржлив развој 

-Фосилните  извори на енергија треба да се менуваат со зголемена употреба на гас и обновливи извори на 
енергија за производство на топлинска и електрична енергија; 

 -Треба да се користи механизмот за чист развој според протоколот од Кјото како дополнителна алатка за 
спроведување на проекти за намалени емисии на стакленички гасови и поттик на руралниот развој. 

-Доколку постои можност ќе се 
употребаат енергенси од обновливи 
извори на енергија; 

- Примена на НДТ технологии. 

 

Втор Национален План за -Ублажување на климатските промени и процена на потенцијалот на Република Македонија за намалување -Употреба на обновливи извори на 



Извештај за стратегиска оцена на животната средина 

   116 

климатски промени на емисиите на стакленички гасови следејќи ги предвидените развојни патеки на националната економија. енергија (препорака); 

-Примена на НДТ технологии за 
намалување на емисиите во воздух. 

Национална стратегија за 
Механизмот за чист развој  

-Олеснување  на  трансферот на инвестиции и технологии преку механизмот за чист развој (Цлеан 
Девелопмент Мецханисм) за имплементација на проекти кои ги намалуваат емисиите на стакленички 
гасови.  

-Употреба на обновливи извори на 
енергија. 

Втор  Национален Еколошки 
Акционен План на РМ 

-Продолжување на процесот на приближување кон политиката на ЕУ во областа животната средина; 

-Водење интегрирана политика како единствен начин на правилно надминување на предизвиците, 
зацртување  на насоки за еколошки одржлив пристап; 

-Зголемување на степенот на исполнување на обврските од регионалните и глобалните договори и 
отворање на нови перспективи и вклучувања во меѓународните системи за заштита на животната средина. 

-Обезбедување на учество на јавноста 
во сите фази на планирање и 
одлучување. 

Национална стратегија за 
биолошка разновидност 

-Заштита на биолошката разновидност и нејзино одржливо користење заради благосостојба на луѓето, 
водејќи сметка за уникатните природни вредности и богатата традиција на Република Македонија. 

 

-Ќе се превземат мерки за управување 
со медиумите од животната средина за 
заштита на биолошката разновидност. 

Национална стратегија за 
управување со отпад  

 

-Воведување на технологии за почисто производство и одржливо управување со природните ресурси и со 
отпадот; 

Селектирање, рециклирање, 
реупотреба и финално одложување на 
депонија. 

Национален План за 
управување со отпад 

-Намалување на влијанието врз животната средина преку постапно  воспоставување на мрежата на 
капацитети за управување со отпад; 

- Изградба на рамка за постапно воспоставување на современ и одржлив систем за управување со отпад, 
преку оптимална комбинација на различни законски, економски и комуникациски механизми и инструменти, 
од друга страна. 

Селектирање, рециклирање, 
реупотреба и финално одложување на 
депонија. 

Стратегија за демографски 
развој на РМ 

-Подобрување на квалитетот на човечкиот капитал;  

-Намалување на разликите по разни основи и зголемување на социјалната кохезија; 

- Задржување на населението во своето место на раѓање и намалување на миграционите притисоци . 

-Отварање на нови работни места; 

-Намалување на миграцијата; 

-Намалување на социјалните разлики; 

-Зголемување на буџетот на локално и 
државно ниво. 

Национална програма за 
усвојување на правото на ЕУ 
(НППА ИИ, 2007) 

-Усвојување на правото на ЕУ и хармонизација на националното законодавство.  -Имплементација на законските 
обврски во сите сегменти на животната 
средина. 

Стратегија за мониторинг на 
животната средина (2004) 

-Мониторирање и известување за состојбата на сите медиуми на животната средина. -Мониторинг на медиумите од 
животната средина. 
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Стратегија за подигање на 
јавната свест во животната 
средина 

-Подигање на јавната свест за животната средина и подобрување на комуникацијата во животната средина -Обезбедена е информираност и 
инволвираност на јавноста при 
донесување на одлуки.  

Стратегија за управување со 
податоци за животната 
средина  

-Да обезбедува структури на податоци во која можат да се сместат податоци од повеќе регулаторни 
програми-сектори, како што е контролата на загадувањето на воздухот, контролата на загадувањето на 
водата, контролата на загадувањето на почвата, контролата на бучавата и управувањето со опасен отпад и 
може да обезбеди интегриран (меѓусекторски) пристап до податоци. Стратегијата за податоци за животната 
средина се осврнува и на човечкиот фактор односно на тоа како да се избегнат несогласувања меѓу 
вклучените страни и да се изгради соработка, а во исто време да ги мотивира корисниците на податоците. 

-Ќе се обезбедат податоци од 
мониторингот на животната средина, 
нивно средување и обезбедување 
достапност за јавноста. 

Национална стратегија за 
апроксимација на животната 
средина,  

-Приближување на домашното законодавство кон законодавството на ЕУ. -Планираните активности ќе се 
изведуваат согласно домашната и 
меѓународната легислатива.  

Стратегија и акционен план 
за имплементација на 
Архуската конвенција (2005) 

-Владината политика за оваа стратегија е да спроведе детална анализа на статусот на имплементација на 
оваа Конвенција,  да даде насоки и препораки за надминување на проблемите што се јавуваат во 
имплементацијата на Конвенцијата и да препорача акционен план за спроведување на предложените 
мерки и за следење на дадените насоки. 

-Учество на јавноста во процесот на 
одлучување и донесување на одлуки. 

Национален здравствено-
еколошки акционен план 
(НЗЕАП, 1999) 

-Ефикасна превенција и контрола на здравјето и стабилен развој на животната средина. -Подобрување на квалитетот на живот 
и зачувување на животната средина. 

 
Меѓународна политика Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите Како целите и барањата се 

инкорпорирани во ЛУПД или ќе 
бидат постигнати преку негова  
имплементација 

Рамковна Директива за 
вода (2000/60 /ЕЦ) 

 

-Подобрување на квалитетот на домашните површински води, транзиторните, крајбрежните и подземните 
води.   

 

-Соодветен третман на отпадните 
води; 

-Намалување на полутанти во 
подземните води и заштита од идни 
загадувања; 

-Одржлива употреба на водата 
базирана на долгогодишна заштита за 
достапните водни ресурси. 

Рамковна директива за -Да постави и обезбеди усогласеност со поставените гранични вредности за различни атмосферски -Употреба на обновливи извори на 
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квалитет на амбиентен 
воздух (96/62/ЕЦ)  

загадувања на амбиентниот воздух.  енергија (препорака); 

-Примена на НДТ технологии за 
намалување на емисиите во воздух. 

Рамковна директива за 
отпад (2006/12/ЕЦ) 

 

-Да постави интегрирана и адекватна мрежа за постројки за отпад преку подготовка на планови за управување 
со отпад, поставувајќи ги можностите и капацитетите за управување со нив притоа користејќи ги овие 
постројки. Најдобар начин за одложување или третман е најблиската локација до местото каде се генерира 
отпад. 

-Правилно управување со отпадот. 

Рамкова директива за 
бучава (2002/49/ЕС) 

Да обезбеди основа за подготвување и за спроведување на постечката група на мерки кои се однесуваат на 
бучавата што се емитува од поголемите извори, особено патните и железничките превозни средства и 
инфраструктура, авионите, опрема која се користи на отворен простор и во индустријата, мобилна машинерија 
и за подготвување на дополнителни мерки за краткорочен среднорочен и долгорочен период. 

-Примена на мерки за редуцирање на 
бучавата со употреба на современи 
градежни материјали.  

Директива за оценка на 
влијанието врз животната 
средина (85/337/ЕЕЦ) 

-Собирање, проценка и земање во предвид информации за влијанијата врз животната средина при 
донесување одлука дали проектот  треба да се  спроведе или не.  

-Со примена на националното 
законодавство во однос на 
планираните функции во Планот. 

Директива за стратегиска 
оценка на животна 
средина (2001/42/ЕЦ) 

 

-Систематски процес во кој се земаат во предвид одредени превентивни мерки кои овозможуваат заштита на 
животната средина од сите можни аспекти, во процесот на планирање или донесување на одлуки на ниво на 
''стратегиски акции'' или политики, планови и програми.  

-Спроведување на процедура за 
стратегиска оцена на животната 
средина.  

Директива за енергетски 
перформанси во 
градењето, Јануари 2003 

-Подобрување на енергетската ефикасност и перформансите во градењето при што ќе има помали енергетски 
загуби. 

-Примена на мерки за енергетска 
ефикасност. 

ЕУ Шестиот Акционен 
План за животна средина  

-Подобрување на условите кои се однесуваат на: 

- климатски промени; 

- природа и биодиверзитет; 

- животна средина, здравје и квалитет на живот; 

- природни богатства и отпад. 

-Управување со емисиите во 
медиумите од животната средина. 
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Записник од јавна расправа 
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12. Користена литература 

 Просторен План на РМ, 2004; 

 Локален Еколошки Акционен План за општина Илинден, 2006; 

 Стратешки План за економски развој на општина Илинден, 2006; 

 Програма за развој на Скопскиот плански регион; 

 Проект за инфрастурктура за изградба на канали за одведување на отпадни 
води (атмосферски води и пречистени отпадни води од фекална канализација) 
од ТИРЗ Скопје 1, општина Илинден, 2011 

 Директива за стратегиска оцена на животната средина (2001/42/EC); 

 Практичен водич кон Директивата за стратегиска оцена на животната средина, 
Септември 2005, издаден од Владата на Шкотска; 

 Насоки за подготовка на стратегиска оцена на животната средина-"Развој на 
стратегиска оцена на животната средина, Методологија за Планови и Програми 
во Ирска"; 

 Преглед на заштитни подрачја во РМ (2008) и Извештај на меѓународен 

консултант за заштитени подрачја во рамки на УНДП/ГЕФ/МЖСПП проектот: 

Зајакнување на еколошката, институционалната и финансиската одржливост на 

системот на заштитени подрачја во Македонија; 

 Националната стратегија за одржлив развој, 2009; 

 Втор Национален извештај за климатски промени, 2008; 

 Националната стратегија за механизмот за чист развој за првиот период на 
обврски според Протоколот од Кјото 2008-2012, 2007; 

 Втор  Национален Еколошки Акционен План на РМ, 2006; 

 Националната стратегија за биолошка разновидност, 2004; 

 Стратегија за управување со отпад во Република Македонија 2008-2020; 

 Националниот План за управување со отпад, 2009-2015, 2008; 

 Стратегија за демографски развој на РМ 2008-2015;  

 Национална програма за усвојување на правото на ЕУ (НППА II, 2007); 

 Национална стратегија за апроксимација на животната средина, 2007; 

 Стратегија за мониторинг на животната средина (2004); 

 Стратегија за управување со податоци за животната средина (2005); 

 Стратегија за подигање на јавната свест во животната средина, 2003;  

 Стратегија и акционен план за имплементација на Архуската конвенција (2005); 
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 Националeн здравствено-еколошки акционен план (НЗЕАП, 1999); 

 Директива за станишта (92/43/EEC); 

 Директива за диви птици (79/409/EEC); 

 Рамковна Директива за вода (2000/60 /EC); 

 Рамковна директива за квалитет на амбиентен воздух (96/62/EC); 

 Рамковна директива за отпад (2006/12/EC); 

 Рамковна директива за бучава (2002/49/EC); 

 Директива за оценка на влијанието врз животната средина (85/337/EEC); 

 Директива за стратегиска оценка на животна средина (2001/42/EC); 

 ЕУ Шестиот Акционен План за животна средина; 

 Меѓународни договори излистани во Додаток 2; 

 Достапни искуства и практики.    

 

 

 

 


