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1. Справување со деградацијата на животната средина и запирање на загубата на
биодиверзитетот

Правото на здрава животна средина е фундаментално човеково право. Нема економија без
одржливост, нема здравје и благосостојба без чиста животна средина. Зачувување, заштита
и унапредување на квалитетот на животната средина и квалитетот на животот на луѓето, со
цел да се овозможи одржлив раст, кој ќе придонесе кон постигнување на глобалните цели за
одржлив развој (UN Sustainable Development Goals) согласно Агенда 2030 (сл.1), претставува
визија кон која се стремиме.

Деградацијата на животната средина и климатските промени се сурова реалност која
секојдневно ни се случува. Сѐ почесто сме сведоци на нарушувањата на животната средина
претставени како суши и поплави за кратко време на едно исто место, загадувањето на
почвата, воздухот, намалување на квалитетот и квантитетот на водата за пиење и
наводнување, изразената ерозија и сл. Промените во природните екоситеми се перманентни
и условени како од биотските така и од абиотските фактори. Дополнително, нарушувања се
регистрирани од антропогените влијанија.
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1.1 Деградација на животната средина

Слика 1. Цели за одржлив развој на ОН (UN SDGs)

Република Северна Македонија има донесено голем број законски и подзаконски акти што го
регулираат прашањето на животната средина, нејзиното загадување и мониторинг (води,
воздух, бучава и управување со отпад). За сите важни медиуми и аспекти на животната
средина (води, воздух, отпад, мониторинг) се донесени национални стратегии со кои се
даваат основните насоки за решавање на постојните проблеми и планирање на основните
активности во иднина. Едни од најзначајните документи се Првиот и Вториот национален
акциски план за животната средина (НЕАП 1 и НЕАП 2), како и Локалните акциски планови за
животна средина (ЛЕАП-и) за општините.



Согласно Националната стратегија за одржлив развој [1], главните причинители/ притисоци
врз животната средина се четирите сектори: енергетика, транспорт, индустрија и
земјоделство. Подигнувањето на свеста на овие сектори за нивниот притисок врз животната
средина и за емисиите на стакленички гасови, пртетставува национален приоритет. Секој од
четирите сектори е главен чинител во развојот и спроведувањето на политиката во областа
на животната средина и климатските промени и мора да се подобри нивото на комуникација
и соработка меѓу нив и Министерството за животна средина и просторно планирање.

[1] Подобра иднина низ Промени - користење на нашето богато oпштествено, културно и природно наследство на урамнотежен
начин - Проект финансиран од страна на Sida, во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање на
Република Македонија
[2] Шопова-Алушоска, Б. (2013). Влијание на енергетските објекти врз животната средина. Универзитет „Св. Климент Охридски“,
Битола.
[3] https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/Vtor%20NEAP%202006.pdf
[4]https://economy.gov.mk/Upload/Documents/Energy%20Development%20Strategy_FINAL%20DRAFT%20-
%20For%20public%20consultations_MK_29.10.2019(4).pdf
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Овој проблем е дополнително нагласен поради релативно застарената опрема, на која ѝ е
неопходна модернизација, што доведува до дополнителни притисоци врз животната
средина. Учеството на енергетскиот сектор во вкупната емисија на стакленички гасови, е
околу три четвртини при што производството на електрична енергија е доминантно [3]. Како
членка на Енергетската заедница, Република Северна Македонија веќе има обврска да го
хармонизира своето законодавство со acqui communitaire на ЕУ, кое се однесува на
енергетиката, што значи, зголемување на користењето обновлива енергија, вклучување
стандарди за енергетска ефикасност во градежните објекти и опрема, вградување на
критериумот за енергетска ефикасност во јавните набавки и намалување на определени
загадувачи (на пр. SOx и NOx) од електраните.

Енергетскиот сектор е несомнено еден од секторите што вршат најголеми притисоци врз
животната средина, што е во директна врска и е последица на лошиот квалитет на јагленот
што се употребува. Овој сектор претставува сериозна закана за животната средина, бидејќи
близу 90 % од примарната енергија се добива од фосилни горива, главно лигнит и мазут.
Електроенергетскиот систем на Северна Македонија е составен од:

Термоелектраните се доминантни во електроенергетскиот систем на С. Македонија.
Најголемиот дел од вкупното производство на електрична енергија се добива од ТЕ Битола
(80 %) и РЕК Осломеј од јагленот во рудниците Суводол и Осломеј [2].

Стратегијата за развој на енергетиката во Република Северна Македонија до 2040 година [4],
надлежност на Министерство за економија, го дефинира најпогодниот долгорочен развој на
енергетскиот сектор во државата со цел да се обезбеди сигурно и квалитетно снабдување на
потрошувачите со енергија, при тоа максималното искористување на обновливите извори на
енергија е приоритетна активност.

З а ш т и т а  и  п о д о б р у в а њ е  н а  к в а л и т е т о т  н а  ж и в о т н а т а  с р е д и н а

термоелектрани на лигнит и на мазут, со вкупна инсталирана моќност од 1 010 MW;

хидроелектрани, со вкупна инсталирана моќност од 580 MW;

когенеративни термоелектрани – топлани на природен гас со вкупна инсталирана
моќност од 250 MW за производство на електрична енергија и 174 MW за производство
на топлинска енергија;

преносен и дистрибутивен систем на електрична енергија.

https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/Vtor%20NEAP%202006.pdf
https://economy.gov.mk/Upload/Documents/Energy%20Development%20Strategy_FINAL%20DRAFT%20-%20For%20public%20consultations_MK_29.10.2019(4).pdf


Значителен удел во загадувањето на животната средина има и земјоделството. Употребата
на пестициди и минерални ѓубрива ретко се темели на стручни сознанија за потребата од
нивна употреба. Најчесто се аплицираат прекумерни количества и во несоодветни периоди
што резултира со загадување на почвите, подземните води и површинските водни
екосистеми. Притисоците врз животната средина од земјоделството се однесуваат, главно,
на биодиверзитетот[5], ерозијата на почвата, произведениот земјоделски отпад и
загадувањето на водните реципиенти, како и емисијата на стакленички гасови.

[5] Во последнава деценија, биодиверзитетот е особено загрозен од земјоделски активности како што се одводнувањето на
површините (сушење на природните водни станишта), процесите на еутрофикација во езерата и губитоците на локалните сорти.
[6] НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ СО АКЦИСКИ ПЛАН за периодот 2018 – 2023 година
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Надлежна институција за спроведување на политиките за земјоделство и рурален развој е
Министерствотото за земјоделство, шумарство и водостопанство, кое има 33 подрачни
единици распоредени низ сите региони. Со цел да се намали деградацијата на животната
средина од сектор земјоделство потребно е поттикнување на земјоделската дејност за
унапредување на животната средина и руралните предели (агроеколошки мерки). Оваа
активност предвидува политики насочени кон промоција на земјоделски производни практики
за одржлива употреба на земјоделско земјиште, заштита и унапредување на животната
средина и руралните предели заради зачувување на растителната и животинската
разновидност и унапредување на почвата, водата и воздухот.

Шумите претставуваат непроценлив природен ресурс и можат да служат како глобални
складишта на јаглерод и биодиверзитет. Но, растечката побарувачка за шумските производи
и за земјиштето под шуми доведува до деградација и до узурпација на шумското земјиште, со
сериозни непосредни ефекти врз локалното население. Токму затоа, намалувањето на
стапката на деградирањето и уништувањето на шумите претставува еден од најголемите
предизвици во шумарството, како за земјите во развој, така и за глобалната заедница.
Најголемите предизвикувачи на неповолните состојби во шумарството се шумските пожари,
растителните болести и штетниците, несоодветни индивидуални сечи што се изведувале во
минатото до целосно оголување на шумската површина, посебните природни услови и
недостаток на јавна свест за значењето на шумите. Сите овие притисоци резултираат со
деградација на шумите и ерозија на земјиштето.

Секторот за шумарство и ловство при Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство (МЗШВ) учествувал во повеќе проекти и активности од меѓународно значење
со кои текот на шумарските политики и активности го насочува кон современите европски
трендови. И покрај тоа, Република Северна Македонија останува една од ретките земји во
регионот каде сè уште не е спроведена инвентаризација и сертификација на шумите според
концептите на меѓународно признатите стандарди за одржливо стопанисување со шумите. Сè
уште во државата не се издвоени значајни шумски подрачја, значајни шумски типови и
шумски екосистеми што имаат фундаментално значење за природата и биолошката
разновидност. Ако во минатото биле детектирани значителни површини под прашумски шуми
(пример: Емиричка Река, 482 ha), денес тие воопшто не се издвоени, а во најголем дел тие се
претвораат во стопански шуми.[6]

Растечкиoт обем на транспортната инфраструктура води кон зголемен притисок врз
животната средина, и е во тесна врска со климатските промени и губењето на
биодиверзитетот. Големи напори се насочени кон спречување на овие трендови. Градежната
фаза на инфраструктурните објекти бара голем простор за извршување на активностите,

З а ш т и т а  и  п о д о б р у в а њ е  н а  к в а л и т е т о т  н а  ж и в о т н а т а  с р е д и н а



кои, пак, значително влијаат на природата и биодиверзитетот, причинувајќи деградација и
фрагментација на земјиштето и живеалиштата. Негативните влијанија од патната
инфраструктура, во одредена мера може да се избегнат, намалат или да се компензираат.

[7] https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/performance-requirements.html
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Министерство за транспорт и врски е надлежно за транспортната политика во земјата.
Неколку други тела и јавни институции, покрај Министерството, се одговорни за различни
области од транспортниот сектор. Јавното претпријатие (ЈП) за државни патишта е одговорно
за планирање, изградба, одржување и финансирање на државните патишта.

Индустриското производство преку испуштање големи количества загадувачки супстанции,
гасови што предизвикуваат ефект на стаклена градина, супстанции што доведуваат до
закиселување, испарливи органски соединенија и со создавање отпад, придонесува во
значаен дел за целокупното загадување на животната средина. Во исто време,
индустриското производство е од суштинско значење за економскиот развој, за намалување
на сиромаштијата и за зголемување на животниот стандард. Токму затоа моделите на
одржливо производство и одржлива потрошувачка стануваат основа за обезбедување
здрава и балансирана иднина, проследена со економски раст, социјална кохезија,
намалување на сиромаштијата и добри еколошки услови. Најголем дел од индустријата е во
голема мерка зависен од природни ресурси, поради што многу е важно да се поттикнува
зголемување на ефикасноста на користењето на енергијата и на минералните ресурси.

Основната законска рамка за контрола на индустриското загадување се воспостaвува со
Законот за животна средина, којшто воведува систем на дозволи според ИСКЗ (интегрално
спречување и контрола на загадувањето), како и систем на постапно постигнување согласност
со стандардите и нормите за заштита на животната средина од страна на индустријата. Голем
број од големите загадувачи на животната средина во Северна Македонија сѐ уште немаат
воспоставено системи за спречување на емисијата на штетните материи и покрај обврските
што ги наметнува процедурата за ИСКЗ и добивањето интегрирани дозволи.

За да се спречи деградацијата, потребно е посериозно планирање на трасите за да се избегне
негативното влијание врз значајните еколошки вредности. Во иднина, за намалување на
фрагментацијата на биолошката разновидност треба да се менува процесот и методологијата
на просторното планирање во насока на интегрирано и сеопфатно дефинирање на просторот и
почитување на просторните планови. Позитивен пример се одредени проекти за кои е подигнат
заем од EBRD, World Bank, WBIF, KfW и други финансиски институции, кои, пак, имаат свои
проектни барања и критериуми за заштита на животната средина и социјални аспекти.
Конкретно EBRD (Европска банка за обнова и развој - ЕБОР) има дефинирано десет барања за
изведба што ги покриваат клучните области на животната средина и социјални аспекти [7].
Проектите финансирани од ЕБОР се очекува да бидат дизајнирани и управувани во согласност
со добрите меѓународни практики во врска со одржливиот развој.

Бидејќи внесувањето загадувачки материи во сите медиуми на животната средина е
значително, се наметнува потребата од негово намалување, како од аспект на зачувување на
биолошката разновидност така и заради одржување на функцијата на екосистемите (покрај
зачувувањето на човековото здравје). За да се постигнат овие цели, потребно е воведување
системи за намалување на испуштените штетни материи во животната средина (воздух, вод,
почва).
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1.2 Справување со загубата на биодиверзитот

[8] FAO. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture, J. Bélanger & D. Pilling (eds.). FAO Commission on Genetic
Resources for Food and Agriculture Assessments. Rome. 572 pp. (http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf) Licence: CC BY-NC-SA
3.0 IGO.
[9] http://www.bregalnica-ncp.mk
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Еден од честите типови на деградација на животната средина, на кој му се придава мало
значење, е и загубата на биодиверзитетот. Според експертските проценки, годишно се
соочуваме со загуба од 27.000 вида, а доколку овој тренд продолжи, во следните 30 години
би загубиле 25% од живите организми, односно, една четвртина од сиот жив свет на Земјата.

Биодиверзитетот е клучна и основна компонента за одржување на животот во природата.
Сите видови живи организми и сите екосистеми се испреплетени во една мрежа на глобален
екосистем и секоја мала промена, како загуба на животински вид или уништување на некој
екосистем, може целосно да ја наруши оваа глобална мрежа. Биодиверзитетот влијае на
речиси секој аспект на животот. Поголема разновидност на растенија значи повеќе
количество храна, како и храна со голема разноликост, големата вегетација ја чува и
одржува пивката вода, речните растенија помагаат во природното чистење на реките.
Габите, инсектите и црвите учествуваат во формирање на почвата, а дрвјата со кореновите
системи ја штитат почвата од ерозија. Едноставно, биодиверзитетот претставува единствен и
главен ресурс за храна за сите во природата. Тој го чува нашето здравје зашто сите лекови се
резултат на активност на растенијата и нивниот метаболизам, а некои растенија и алгите
учестувуваат во чистење на загадениот воздух и намалување на влијанието на климатските
промени [9].

Поради човековите активности, видовите исчезнуваат со стапка од 100 до 1.000 пати побрза
отколку природната. Според ФАО, 60 % од светските екосистеми се деградирани или се
користат неодржливо, 75 % од рибниот фонд се користи прекумерно или е сериозно
намален и 75 % од генетскиот диверзитет на земјоделските растенија е изгубен од 1990
година наваму; во сточарството, 30 % од глобалните раси цицачи и птици (1.200 со 1.500
раси) се загрозени или изгубени во последната половина на минатиот век; околу 13 милиони
хектари тропски шуми се сечат годишно; 20 % од тропските корални гребени се веќе
исчезнати, а дури 95 % ќе бидат сериозно оштетени до 2050 година како резултат на
климатските промени [8].

Слика 2.Причинители на загуба на природните екосистеми

ПРИЧИНИТЕЛИ НА
ЕКОЛОШКИ ДЕФИЦИТ

ПОПУЛАЦИЈА КОНЗУМАЦИЈА ПОТРОШУВАЧКА НА РЕСУРСИ

ИНДИРЕКТНИ

http://www.bregalnica-ncp.mk/2020/02/20/biodiverzitetot-i-zastitata-na-zivotnata-sredina


Секоја деструктивна активност на биодиверзитетот носи промени кои се речиси неповратни.
Главни сектори што имаат негативни влијанија врз природните екосистеми (сл. 2) и особено
врз опстанокот на дивите видови се: енергетскиот, шумарскиот, земјоделскиот, како и
изградбата на инфраструктурни и други индустриски и урбани комплекси. Согласно МЖСПП,
главните притисоци во последната деценија се кај водните екосистеми, особено сливовите
на поголемите реки, но и зафаќање води од помали водотеци во планински екосистеми за
производство на електрична енергија. Влијанија се регистрирани и кај тревестите
екосистеми и заедници со депопулација и намалување на сточниот фонд во руралните
подрачја и нивни промени со ширење на инвазивно растителни видови (сукцесија). Поради
неодржливо управување со шумите, регистрирани се појави на ерозија на земјиштето, а со
тоа и губење на вегетацијата. Исто така, шумските пожари имаат негативно влијание врз
стабилноста на шумските екосистеми. И климатските промени сѐ повеќе негативно се
влијаат врз стабилноста на природните екосистеми и врз структурата на видовите.
Најизразени се промените кај блатните и водните екосистеми затоа што со нарушување на
режимот на водите во нив се губат значајни вегетациски заедници, но и живеалишта и,
особено, ендемични и ретки диви видови растенија и животни.

[10] Конвенција за билошка разновидност, Конвенција за водни станишта со меѓународно значење, особено како живеалишта на
водните птици (Рамсар), Конвенција за заштита на преселните видови диви животни (Бон), Конвенција за заштита на европскиот
див свет и природните живеалишта (Берн), Конвенција за заштита на светското културно и природни наследство, Конвенција за
меѓународна трговија со загрозени видови дива фауна и флора, Европска конвенција за заштита на вертебратните животни што
се користат за експериментални цели, Договор за заштита на лилјаците во Европа, Амандман кон Договорот за заштита на
лилјаците во Европа, Договор за заштита на африканско-азиските преселни водни птици (Хаг), Картагенски протокол за биолошка
безбедност кон Конвенцијата за биолошка разновидност (потпишан) и Меморандум за разбирање за заштита и управување со
средно-европската популација на Големата дропља (Otis tarda) (потпишан)
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Правна основа за заштита на природата обезбедуваат и меѓународните договори [10],
потпишани или ратификувани во областа на заштитата на природата. Република Северна
Македонија ги има зацртано Националните цели за заштита на природата и зачувување на
биодиверзитетот кои се одредени со Законот за заштитата на природата. Тие се посебно
разработени со неколку стратешки документи: Национална стратегија за природа со
акционен план (2017-2027), Национална стратегија за биолошка разновидност со акционен
план (2018-2023), Национална стратегија за одржлив развој, Стратегија за просторен развој
на МК и други документи. Во Националната стратегија за биолошка разновидност се
издвоени 19 национални цели за зачувување на биодиверзитетот, кои се усогласени со
глобалните цели за биодиверзитет на ООН (Аичи цели БД) и Европската стратегија за
зачувување на биодиверзитетот. Врз основа на направените експертски анализи,
констатирано е дека националните цели утврдени со Законот за заштита на природата и
НСБРАП до 2020 година, со пресек до 2015 година, не се постигнати. Имено, анализата
покажа дека сѐ уште не се зајакнати капацитетите на локално, подрачно и национално ниво,
а и националната еколошка свест за заштита на природата и биодиверзитетот сѐ уште е на
ниско ниво. Глобалната и регионалните економски кризи имаа и сѐ уште имаат големо
влијание врз обезбедувањето финансиски ресурси за реализирање програми и проекти за
заштита на природата и биодиверзитетот во регионот и во Северна Македонија.

Сепак, мора да се напомене дека е постигнат значителен напредок во валоризацијата на
природното наследство, при што во изминатите години се изработија студии за валоризација
на природните вредности на Шар Планина, Осоговските Планини, Преспанското Езеро,
Водно и НП Пелистер. Во тек е изработка на Студија за Ченгино Кале на Малешевските
Планини, Охридскоро Езеро и дополнување на студијата за Студенчишко Блато.



Изработена е и Првата национална црвена листа за херпетофауна (водоземци и влекачи),
растенија и цицачи согласно критериумите, насоките и процедурите на Светската унија за
заштита на природата (ИУЦН).
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Едно од најголемите достигнувања е изгласувањето на Законот за прогласувањето на Шар
Планина за национален парк (30.6.2021). Спроред известувањето на МЖСПП, со
изгласувањето на овој закон нашата држава го доби четвртиот национален парк по
прогласувањето на последниот во 1958 година и првиот по осамостојувањето на Република
Северна Македонија. Со прогласувањето на Шар Планина за заштитено подрачје се стави
под заштита и се овозможи воспоставување систем за одржливо управување на подрачје кое
е ризница на биодиверзитетот, дом на две третини од сите растителните видови во Северна
Македонија и на богат и ендемичен растителен и животински свет. Располага со
исклучителни природни убавини, геодиверзитет, хидролошки карактеристики, пејзажни,
пределни и културни вредности. И, што е најважно, очекувам дека со овој чекор отвараме
една нова страница и нови можности не само за заштита на нашето природно наследство,
туку и за одржлив социо-економски развој на подрачјето и на државата, за воспоставување
поширока прекугранична соработка, за користење нови финансиски можности и за развој на
локални брендови и разни форми на туризам и зајакнување на продажната моќ.

Зголемувањето на бројот и површината на заштитените подрачја на национално ниво е
значајно за зачувување на природата/биолошката разновидност. Со тоа ќе се подобри
националната политика за зачувување на природата преку спроведување мерки и
активности за заштита, зачувување и одржливо користење на биолошката разновидност.

Согласно статистиката на МЖСПП, во системот на заштитени подрачја вклучени се 86
подрачја, кои зафаќаат површина од 230.083 ha или околу 8,9 % од територија на Република
Северна Македонија.

Потребно е да се обезбеди поголемо вклучување на заштитата на природата во другите
сектори со цел да се направи прогрес и во зголемување на процентот на заштитени подрачја,
но и обезбедување почитување на законодавството за заштита на природата, а во таа смисла
и за заштитените подрачја во другите сектори (шумарство, земјоделство, енергетика,

Слика 3.Вкупен број на заштитени подрачја



туризам и др.). Особено е потребно да се зголеми едукацијата на национално, регионално и
локално ниво за значењето што го имаат заштитените подрачја, како и бенефитите што тие
можат да ги пружат, особено во обезбедувањето екосистемски услуги.
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На ниво на Европската Унија усвоена е амбициозна стратегија за спречување на загубата на
биолошката разновидност и екосистемските услуги во земјите од Европската унија.
Стратегијата за биолошка разновидност на ЕУ за 2030 година е сеопфатен, амбициозен и
долгорочен план за заштита на природата и реставрација на деградираните екосистеми.
Стратегијата има цел да го стави биодиверзитетот на Европа на пат кон закрепнување до
2030 година и содржи специфични активности и заложби. Основен дел од европската
Зелена агенда, исто така, поддржува и зелено закрепнување по пандемијата на ковид-19.

Според визијата на ЕУ „до 2050 година биолошката разновидност во ЕУ и екосистемските
услуги што ги обезбедува – нејзиниот природен капитал – се заштитени, вреднувани и
соодветно обновени поради суштинската (интринсичка) вредност на биолошката разновидност
и нивниот вистински придонес кон човековата благосостојба и економски просперитет, така
што ќе се избегнат катастрофални промени предизвикани од губењето на биолошката
разновидност“.

Стратегијата содржи шест меѓусебно зависни цели (и 20 акции), кои кореспондираат со
Целите од Аичи и тоа:

Генерално гледано, за да се обезбеди поддршка и создавање услови за заштита од
загадување, деградација и влијание на/врз медиумите и одделните области на животната
средина, потребни се системски мерки и активности (општествени, политички, социјални,
економски, технички, образовни и други).

1. Целосна имплементација на законодавството на ЕУ за заштита на природата, особено
Директивата за птици (Директивата за заштита на дивите видови птици, 2009/147/EC) и
Директивата за живеалишта (Директива за заштита на природните живеалишта и дивата
фауна и флора, 92/43/EEC) за да се спречи понатамошна загуба на биолошката
разновидност;

2. Подобра заштита на екосистемите и одржување на екосистемските услуги преку
воспоставување зелена инфраструктура и ревитализација на барем 15% од
деградираните екосистеми;

3. Зголемување на придонесот на земјоделството и шумарството кон одржувањето и
унапредувањето на биолошката разновидност;

4. Подобрено управување со рибниот фонд и постигнување максимален одржлив улов;

5. Зголемена контрола на инвазивните алохтони видови;

6. Поголем придонес на ЕУ кон спречување на загубата на биолошката разновидност на
светско ниво.

Наша одговорност е да сториме сè што е во наша моќ да
создадеме планета што ќе обезбеди дом не само за нас, туку и
за целиот живот на Земјата.
                                                                                           Дејвид Атенборо



2. Економска валоризација на природните вредности- концепт на екосистемски услуги
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Несомнено е дека сите промени што влијаат врз биолошка разновидност, автоматски влијаат
и врз функционалноста на екосистемите, а со тоа и врз човековата благосостојба. Како што и
самата дефиниција вели: биолошката разновидност (разновидност на видови, гени и
екосистеми) претставува темел на широк спектар екосистемски услуги кои придонесуваат за
благосостојбата на луѓето. Ова укажува на фактот дека биолошката разновидност е еднакво
важна како за природните екосистеми, така и за оние управувани од човекот. Следствено,
одлуките што ги носи човекот во врска со биолошката разновидност, меѓу другото, влијаат и
врз благосостојбата на човештвото. Биолошката разновидност игра клучна улога во
одржувањето на функционалноста на екосистемите со што се обезбедуваат конкретни добра
и услуги од пресудно значење за човекот. Обезбедување храна, вода, лекови и чист воздух
се само некои од основните услуги, веројатно познати на секој човек, што ги добиваме од
екосистемите. Самите процеси што се одвиваат во природните екосистеми имаат
благотворно дејство врз човекот – го штитат од поплави, ерозија, климатски промени. На
крај, нешто непроценливо што му се нуди на човештвото, а не може да постои доколку
нормалното функционирање на екосистемите е нарушено од какви било фактори, е
можноста да уживаме и да се рекреираме во природата [11].

Концептот на екосистеми, како и услугите што ги нудат тие, стануваат сѐ почесто
употребуван модел за да се нагласи нивната важност во процесот на донесување одлуки
поврзани со заштитата на природата. Според препораките на Милениумската проценка на
екосистемите (Millennium Ecosystem Assessment – MEA, 2005), иницијатива на Обединетите
нации во која учествувале повеќе од 1.300 научници од речиси 100 земји, екосистемските
услуги се дефинираат како „придобивки што луѓето ги добиваат од екосистемите“.

Екосистем е интерактивна целина составена од биотските (живи) и абиотските (неживи)
елементи во дефинирано подрачје, кое може да биде со различна површина и од различен
тип. Со воведување на концептот на екосистемски услуги, многу истражувања се посветени
на поврзаноста на човекот со екосистемите и она што тие го нудат за негова благосостојба.
На тој начин е воведен и терминот екосистемски услуги со цел да се опишат и проценат
придобивките од екосистемите. Во денешно време, екосистемските услуги (ЕСУ) сѐ повеќе
го наоѓаат своето место во политички иницијативи на глобално, регионално и национално
ниво. Таков пример се основаната Меѓувладина платформа за биодиверзитет и
екосистемски услуги (IPBES), Стратегијата на Европската Унија (ЕУ) за биодиверзитет до
2020 година, како и проценките на екосистемските услуги спроведувани на национално
ниво. Аичи целите 1 и 2 од Глобалната стратегија за биодиверзитет се особено фокусирани
на ЕСУ, што е добар почеток и стимул за формално воведување на концептот за ЕСУ во
националните стратегии за биолошка разновидност. Примери од Европа и светот сведочат и
за сѐ почести вреднувања и економски проценки на екосистемските услуги со цел да се
дојде до избор на разумно бизнис-сценарио и решение што нема да ѝ штети на природата.

Треба да размислиме за биолошката разновидност во смисла на тоа како
видовите комуницираат, консумираат храна и вода, создаваат светлина и
хранливи материи и како при тоа тие му даваат услуги на општеството.
                                                                                                                        Харолд Муни

[11] Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски план 2018-2023



Ова докажува дека концептот на ЕСУ е практичен начин за балансирање на економскиот
развој или за достигнување одржлив развој во една земја [12].
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„Екосистемската услуга“ (сл. 4) е доста значајна за економската валоризација на природните
вредности, а оттука и за функционирањето и управувањето на заштите-ните подрачја.

[12] Брошура изработена во рамките на Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија, проект на Швајцарската
агенција за развој и соработка (SDC), координиран од Фармахем, во соработка со Министерството за животна средина и
просторно планирање

Интеграцијата на екологијата и економијата е за појасно и поефективно објаснување на
значењето на животната средина за животот на луѓето и економиите на државите. Клучната
идеја на концептот е дека со систематско одредување на придобивките и корисниците на
еколошките процеси ќе се подобри интеграцијата на социјалните, економските и
еколошките аспекти во донесување на стратешките политики. Истото претставува значаен
чекор за функционирањето и управувањето на заштитените подрачја, но исто така ќе ѝ
помогне на земјата да ги исполни обврските за заштита и зачувување на природата што
произлегуваат од различните меѓународни документи (конвенции и договори) ратификувани
од нашата земја и ЕУ-директивите за живеалишта и птици. Ваквиот приод не е заменa за
концептот на одржлив развој, кој е нашироко прифатен и користен во донесувањето
политики, туку има цел да го надгради преку поголема интеграција на екологијата и
економијата.

Слика 4. Екосистемски услуги (извор:WWF Living Planet Report 2016)

Во контекст на заштитата на животната средина во РСМ, од особено значење се функциите
на екосистемите и услугите што ги нудат.



Во Северна Македонија се идентификувани 28 основни групи екосистеми. Бројот на вака
воопштените екосистемски типови укажува на големиот екосистемски диверзитет во
Македонија. Многу од овие нив се под разновидни закани, кои ги деградираат како во
структурна (обесшумување преку нелегална сеча, неконтролирана урбанизација итн.) така и
во функционална смисла (нарушувања во проток на материја и енергија во екосистемите, а
со тоа и деградација на основните екосистемски услуги, особено регулирачките).
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[13] УПРАВУВАЊЕ со природни ресурси во ЈИЕ: шуми, почви и води / [уредници Нада Драговиќ ... и др.]. - Скопје: ГИЗ, 2018. - 280
стр.: илустр.; 30 см

Концептот на екосистемски услуги поседува голем потенцијал за примена во управувањето
со природните ресурси и животната средина. Примената на концептот на екосистемски
услуги во управувањето со екосистемите во РСМ, сепак, е скромна. Потребен е
екосистемскиот приод во управување со природните ресурси. Согласно анализата направена
во рамките на Националната стратегија за заштита на природата 2017-2027, првите обиди ги
бележиме во рамките на проектите за интегрално управување со Преспанското и
Охридското Езеро, а во поново време и со сливот на реката Брегалница.

Идентификување на притисоците и итно преземaње мерки за зачувување или
ревитализирање врз критичните екосистеми кои обезбедуваат суштински услуги за
добросостојбата на луѓето е итно потребно. Со вклучувањето на клучните засегнати субјекти
во активностите за определување на клучните екосистемски услуги и во спроведување на
активностите за ревитализација на екосистемите што ги обезбедуваат, ќе се придонесе и за
поправичен пристап кон екосистемските услуги. Со ревитализација на овие екосистеми
несомено ќе се придонесе и за зачувување на биолошката разновидност во државата.

Секако, заштитата се претпочита пред ревитализацијата, која е вообичаено поскапа и
подолготрајна.

Од круцијално значење е меѓусекторската соработка помеѓу органите одговорни за
инфраструктурниот развој, земјоделството, руралниот развој и животната средина. Голем е
предизвикот во поглед на итната потреба за акција, со оглед на тоа дека интегрираниот
развој на политиките и планирањето, како и инвестициските механизми сѐ уште се ретки.
Ситуацијата е влошена со постојаното зголемување на побарувањето за природни ресурси,
ефектите од климатските промени, како и миграцијата од руралните средини [13].

Ефективните политики за екосистемските услуги се потпираат на континуирано
истражување и иновации. Потребно е да се подобри знаењето за биолошката разновидност
и да се поддржи политика со ажурирање научни податоци и информации. Oбезбедување на
екосистемите да бидат функционални и да продолжат да ги снабдуваат основните услуги, со
што ќе се одржи разновидноста на живиот свет на планетата ќе придонесе кон
благосостојбата на човекот и кон искоренувањето на сиромаштијата.

3. Одржливиот развој и зелената економија - императиви на современото живеење

Концептот на зелена економија не е целосно нов. Прв пат е посочен од Центарот за
економија на животната средина во Лондон (LEEC) во публикацијата „Нацрт за одржлива
економија - 1989 година“, од авторите Дејвид Пирс, Анил Маркандја и Ед Барбиер. Сепак, во
тоа време концептот не бил широко прифатен сѐ до избувнувањето на финансиската криза
во 2007 година и неуспехот на повеќето земји да се движат по патот на одржлив развој, кога
очигледно стана јасно дека тековната парадигма на развој не ги дава посакуваните
резултати на сите фронтови - економски, социјални и еколошки.



Програмата за животна средина на Обединетите нации (УНЕП) ја дефинира Зелената
економија како „програма што резултира со подобрување на човековата благосостојба и
социјална правичност, истовремено значително намалувајќи ги ризиците во животната
средина и еколошките недостатоци“ (2010).
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Инвестирање во истражување, развој на технологија, иновации и континуирано
унапредување на знаењето се од суштинско значење за премин кон Зелена економија. Земји
што одвоија доволно ресурси и инвестираа многу во истражување и во развојот се земји што
успеале да го забрзаат темпото на својот економски раст. Сепак, има потреба јасно да се
идентификуваат областите на истражување што треба да бидат во согласност и да ги
поддржуваат целите на одржливиот развој. Истражувањето, технологијата и иновативните
напори треба да бидат насочени кон ефикасност на ресурсите и области како што се третман
на отпадни води и дезинсекција, обновлива енергија, намалување и рециклирање отпад,
зелени градби и најдобри достапни технологии.

Tреба да го смениме начинот на кој се соочуваме со проблемите ако сакаме да најдеме
вистински решенија за нашите еколошки предизвици. Секојдневно сме бомбардирани со
вести за „недостиг на храна“, „недостиг на енергија“ „недостиг на чист возух и вода за
пиење“ „недостиг на ресурси“ и „недостиг на простор“, Едноставно, нема доволно ништо: од
храна до гориво, од чист воздух до места за паркирање. Гледајќи го светот низ призмата на
недостаток, го гледаме насекаде. Oчигледно e дека човештвото живее далеку од одржливо.
За среќа, има многу примери, добри практики и успешни приказни, опфаќајќи ги скоро сите
сектори, кои демонстрираат како можеме да делуваме одржливо. Mора да продолжиме со
интегриран, кохерентен и амбициозен пристап. Императив е да прифатиме интегриран,
мултисекторски пристап кон одржлив развој, кој се фокусира на заштита и враќање на
природната средина и обезбедување на основните човекови права и потреби на сите луѓе.
Во годините што следуваат, концептот на зелена економија ќе стане општоприфатен преку
многубројни иницијативи, меѓународни конференции и со вклучување нови групи актери
(претприемачи, општествено одговорни корпорации, финансиски институции, академски
институции, граѓански организации, меѓународни развојни институции, инкубатори, заводи
за вработување итн.).

Зелената економија е таа во која се земаат предвид виталните врски меѓу
економијата, општеството и животната средина и која е насочена кон
трансформација на производствените процеси и потрошувачките модели,
а истовремено придонесува за намалување на количините на отпад,
загадување и ефикасно користење ресурси, материјали и енергија,
придонесувајќи за ревитализација и диверзификација на економиите,
создавање пристојни можности за вработување, промовирање одржлива
трговија, намалување на сиромаштијата и овозможување подобра
распределба на капиталот и приходот.



4. Климатски промени и управување со климатските промени
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Климатските промени, иако претставуваат природен процес, се еден од најсериозните
проблеми со кои се соочуваме. Евидентно е дека сега луѓето се тие што влијаат врз климата
и предизвикуваат промени со непредвидливи последици. Сè почесто и сè посилно ќе се
јавуваат екстремни временски настани, кои ќе станат вообичаена појава. Температурата
расте, врнежите се намалуваат, глечерите се топат, нивото на морето се зголемува, а
екстремните временски појави како што се поплавите, сушите и топлотните бранови се
почести. И уште повеќе, се предвидува интензивирање на драматичните последици од
климатските промени во периодот што доаѓа. Затоа ни претстои многу работа во наредните
години. Политиката на Европската Унија за климатските промени има цел да ја направи
Европа соодветно ориентиран регион и тоа преку продолжување на лидерството на Европа
во борбата против климатските промени.

Во рамките на Третата национална комуникација кон UNFCCC направена е анализа на
климатските колебања во Северна Македонија. Анализата на повеќегодишните промени кај
средната годишна температура покажува дека во последните 20 години (1994 - 2012)
средната годишна температура била постојано повисока од повеќегодишниот просек.
Разликите во средната годишна температура во споредба со периодот од 1961 до 1990
година се движат од 0,2°C до 0,5°C, што е во согласност со резултатите од поширокиот
регион. Најтоплите години што се забележани на територијата на државата во периодот
помеѓу 1951 и 2012 година и за кои се достапни податоци од сите метеоролошки станици се
1952, 1994, 2008, 2007 и 2010 година. Највисоката максимална температура на воздухот во
земјата – до тогаш неизмерена, е 45,7°C, и била измерена на 24 јули 2007 година во Демир
Капија. Слична анализа на врнежите е направена за различни региони во земјата по години и
годишни времиња – со посебен фокус врз мај и ноември како месеци со најмногу врнежи во
годината, и укажува дека постои генерален тренд на опаѓање на количеството врнежи.
Сепак, поради промените во нивоата на врнежите од година во година, тешко е да се утврди
точното количество на ова намалување во однос на вкупните годишни врнежи. Анализата на
податоците за екстремните временски настани (1961-2012) покажа дека бројот на летните
денови значително се зголемил во последните години во споредба со почетокот на
анализираниот период. Слично на ова, постои значително зголемување на бројот на
тропските ноќи во последните години. Од анализата на студените бранови и на студеното
време може да се заклучи дека студените бранови се јавуваат поретко од топлотните
бранови. Иако има генерален тренд на опаѓање на бројот на деновите со слана во текот на
една година, нема генерална промена во бројот на деновите со мраз во текот на годината.

Ние сме првата генерација што го почувствува ефектот на
климатските промени и последната генерација што може
да стори нешто во врска со тоа.
                                                                                           Барак Обама

Особено радува усвоениот Ревидиран национален придонес кон Договорот од Париз за
клима, предложен од Министерството за животна средина и просторно планирање.

„Целта е да се заложиме до 2030 година да се постигне 51% намалување на емисиите на
стакленички гасови во однос на емисиите од 1990 година“



Во поднесокот се вградени резултатите од анализите за потенцијалот за намалување на
емисиите на стакленичките гасови при што вкупно се анализирани 63 политики и мерки за
ублажување во секторите: енергија (вклучително и снабдување со енергија, резиденцијален
сектор, неспецифицирани сектори, индустрија и транспорт), земјоделство, шумарство и
друга употреба на земјиште, отпад и дополнителни мерки (овозможувачки мерки на мерките
за ублажување).
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4.1 Ранливоста на Северна Македонија на климатските промени

Водните ресурси во Република Македонија се чувствителни на климатските промени и во
однос на квантитетот и квалитетот. Негативните влијанија од климатските промени врз
земјоделството се изразени особено во малите фарми, каде што се очекува да бидат
изложени на продолжени топли бранови, посериозни суши и поплави. Во однос на
сточарството забележано е дека годишно бројот на живородени прасиња се намалува за
2.14% по легло, под влијание на зголемените температури. Анализа на лозарството покажа
дека и трпезното и винското грозје се ранливи на зголемувањата на температурата – што
може да се ублажи со ефективно наводнување и УВ-мрежи. Секторот шумарство во
Република Македонија се очекува да претрпи значителни влијанија од климатските промени,
особено бореалните шуми, врз кои влијанијата може да бидат навистина драматични.
Шумите во земјата се најранливи на зголемените температури, почестите шумски пожари и
промените во продуктивноста на шумите. Со оцената на ранливоста на секторот
биодиверзитет, идентификувани се вкупно 18 ранливи живеалишта, 58 растителни и 224
животински вида. За сите живеалишта и видови се очекуваат промени во распространу-
вањето (вертикално и хоризонтално преместување, промени во фенологијата, особено кај
некои видови птици), па дури и исчезнување на некои живеалишта (низински блата) и
видови (растителни и животински видови врзани за планински, блатни и крајречни
живеалишта).

Согласно FAO , Република Северна Македонија е држава со високо среден приход, која е
особено ранлива на климатските промени. Економскиот раст на државата зависи од
природните ресурси, кои, пак, зависат од климата, меѓу кои и земјиштето, шумите и водата,
поради што трошоците за адаптација и ублажување се релативно високи. Според
Националниот утврден придонес на Северна Македонија за UNFCCC [15], речиси 80% од
вкупните емисии на CO2 потекнуваат од согорувањето на фосилните горива, при што
доминантен удел имаат снабдувањето со електрична енергија, зградите и транспортот. Иако
емисиите од земјоделство, шумарство и други употреби на земјиштето, од индустриски
процеси и од отпад имаат релативно мал удел во вкупните емисии на стакленички гасови,
земјоделството и производството на храна имаат важна улога во економијата на државата и
се меѓу најранливите сектори во однос на климатските промени. Овие се дел од секторите
што се утврдени како приоритетни при првичната приоретизација на секторите направена за
време на првиот Проект за подготвеност за ЗКФ, а тие се: eнергетика, транспорт, водни
ресурси, земјоделство, отпад, биолошка разновидност, здравство, шумарство и културно
наследство.

[14] https://meta.mk/
[15] Рамковна конвенција на ООН за климатските промени

Ревидираниот национално утврден придонес кон Договорот од Париз е одраз на Зеленото
сценарио од Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година и е целосно усогласен со
Предлог- националниот план за енергија и клима [14].

http://www.fao.org/3/cb3251mk/cb3251mk.pdf
https://meta.mk/


Здравствениот сектор исто така е ранлив. Наодите покажуваат дека активноста и
векторскиот потенцијал на многу крлежи и комарци, потенцијални преносители на заразни
болести, особено во Југоисточниот регион, ќе се зголеми во следните неколку децении. Исто
така, болниците, здравствените центри и домовите за нега ќе бидат сериозно погодени од
високите температури во текот на топлотните бранови и за време на поплави.
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За да се управува со климатските промени, потребни се итни акции за адаптација и/или
ублажување. Климатската адаптација ги означува прилагодувањата на еколошките,
социјалните и економските системи како реакција на реалните или очекуваните климатски
стимулации или нивните влијанија. Ги означува и промените во процесите, практиките и
структурата, чија цел е да се ублажат потенцијалните штети или да се искористат
можностите што се јавуваат поради промените во климата. Климатското ублажување ги
означува напорите и на јавниот и на приватниот сектор да ги намалат емисиите на
стакленичките гасови кои се ослободуваат во атмосферата и да ја намалат моментната
концентрација на јаглеродниот диоксид (CO2) преку зголемување на понорите на
стакленичките гасови (на пример, зголемување на површините со шуми).

5. Спречување, подготвеност и одговор на катастрофи во животната средина

Децата се поранливи на топлотни бранови, особено доенчињата и спортистите. Климатските
промени доведоа до зголемување на инфекции како што се Лајмска болест, дијареја и
паразити, кои често се поопасни за децата отколку за возрасните. Во некои делови на светот,
климатските промени доведоа до помалку храна и вода за пиење за децата.

Според анализите на Светска банка, објавени од Владата на Република Северна Македонија,
земјата сè повеќе ќе биде загрозена од природни непогоди, како резултат на деградација на
животната средина и климатските промени. Од тие причини, нашите институции мора да
бидат подготвени да се справуваат со овие предизвици и да ја минимизираат штетата за
животот, здравјето и имотот на граѓаните. Поплавите во последните две години ги покажаа
сите системски слабости на институциите, особено во делот на превенција и доведоа до
многу жртви, задоцнета и недоволна помош и голема дискриминација.

Несоодветната експлоатација и управување со шумите и земјоделското земјиште, како и
неконтролираната урбанизација, го интензивираат влијанието на природните опасности
како што се поројни поплави. Како што е наведено во ЛЕАП 3 на град Скопје, во последните
години, поројни поплави се јавуваат почесто во земјава и стануваат сѐ подеструктивни;
поплавите, кои во минатото се сметале со интервал на повторување еднаш во 100 години,
сега се настани што се повторуваат еднаш на 50 или помалку години. Идентификувани се
различни фактори што придонесуваат за оваа појава: трансформација на регионите од
рурални области во урбани, намалување на шумската вегетација, неодржливи земјоделски
практики итн. Друг важен фактор е драстично намалената потрошувачка во секторот за вода
во текот на последните децении, што ќе придонесе за влошување на водната
инфраструктура на земјата. Стареењето на инфраструктурата и несоодветните инвестиции
во одржувањето на јавната инфраструктура прави многу објекти за контрола на поплави да
бидат изложени на ризик од губење на нивната функционалност. Покрај поплавите
предизвикани од реката Вардар, одредени делови од урбаниот дел на градот Скопје се под
закана и од поплави создадени од поројните текови од планината Водно, како и поплави
(поплави од канализација) предизвикани од вишокот површински води кои влегуваат во
дренажната/канализациска мрежа или поради недоволниот капацитет во мрежата за



за површинските води. Скопје, повеќе години по ред, дури и при врнежи со малку поголем
интензитет, се соочува со поплавување на подвозниците, особено на неколку критични
точки во градскиот центар, но и на периферијата. Исто така, Скопскиот регион е екстремно
сложен и осетлив на ефектите од климатските промени. Додека влијанието на климатските
промени врз целокупниот интензитет и зачестеност на хидролошките опасности не може да
се предвиди со сигурност, искуството од минатото и податоците укажуваат дека климатските
промени значително ги зголемуваат зачестеноста и интензитетот на екстремните временски
настани и природни катастрофи, кои го нагласуваат високиот степен на ризик и неизвесност.
Во 2016 година, поширока област од 15 општини околу главниот град Скопје беше зафатена
од невреме (сл. 5). Сепак, повеќето тешки последици беа забележани во североисточниот
дел на регионот, во подножјето на Скопска Црна Гора, односно во општините Гази Баба и
Арачиново, каде што брзото и значително зголемување на нивото на водите на поројните
текови, кои се протегаат од врвовите на планините до реката Вардар, создале уништувачки
ефекти за неколку приградски населби и села.
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Слика 5. Фото запис од поплавата во Скопје, 2016 година

Врз основа на снимените податоци од автоматските дождомерни станици во Гази Баба и
Карпош, преку 100 мм на квадратен метар дожд паднало за околу 2 часа, што е три пати
повеќе од просечната месечна сума или речиси еднаква на максималното измерено
количество дожд за целиот месец август во Скопје. Во споредба со евиденцијата на врнежи во
регионот за периодот од 1978 до 2010, ова невреме се наоѓа во категорија на настани со 0.1%
(еден во илјада) веројатност на појава. Во невремето имаше и 22 жртви, а многу од луѓето ги
изгубија своите домови.

Градот Скопје е оценет како подрачје со висок степен на загрозеност од елементарни непогоди
поради неговата географска положба и природните карактеристики.По последната
катастрофална поплава од 1962 година, властите презеле мерки за заштита на Скопскиот
регион од големи води, меѓутоа системот за одбрана не е целосно завршен, така што на
одредени места тој е недоволно ефикасен.



Освен природни, можни се и технолошки катастрофи. На национално ниво, постојат голем
број инсталации што стопанисуваат со хемиски опасни материи - ги користат во процесот на
производство или ги складираат, при што треба да се нагласи дека поголемиот број од нив
се лоцирани токму во урбаното подрачје на Скопје. Тука спаѓаат: АД ОХИС, АД „Алкалоид“,
АД „Окта“, АД „Макпетрол“, „Балкан енерџи“, АД „Технички гасови“, Цементара „Усје“ и др.
Истите при појава на техничко-технолошки несреќи/хаварии претставуваат опасност за
граѓаните и материјалните добра и можат да предизвикаат сериозни последици врз
здравјето на населението и животната средина. Согласно Законот за животната средина (XV
Спречување и контрола на хавариите со присуство на опасни супстанции, Член 145), секој
оператор, кој е сопственик или врши производство, транспорт или складирање на опасни
супстанции, во количества поголеми или еднакви на пропишаните гранични вредности
(прагови) определени со Правилникот за опасните супстанции, гранични вредности
(прагови) за присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според кои
супстанцијата се класифицира како опасна, има обврска:
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да ги преземе сите мерки неопходни за спречување на хавариите и за ограничување на
нивните последици врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето;

Центарот за управување со кризи (ЦУК) е одговорен за координацијата на своите и сите други
потребни активности со сите учесници во системот за управување со кризи, обезбедува
континуирана меѓусебна комуникација и соработка за прибирање податоци и информации,
информира и предлага мерки за ризиците и опасностите што можат да ја загрозат безбедноста
на Републиката. Центарот за управување со кризи, како и Управувачкиот комитет и Групата за
процена, формиран за предлагање одлуки и обезбедување постојани консултации,
координација, навремена реакција, ефикасност и соодветно искористување на ресурсите што
се на располагање во случај на кризна состојба, а и за обезбедување навремена, квалитетна и
реална процена на загрозеноста на безбедноста на Република Северна Македонија од ризици
и опасности. Предвидено е Центарот за управување со кризи, како самостоен орган на
државната управа со позиција и функција на дирекција и во својство на правно лице, да ги
врши следните работи:

да преземе мерки за ограничување на последиците што би се јавиле во случај на хаварија
врз животот и здравјето на луѓето и медиумите на животната средина;

за нив да го известува органот на државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина согласно националното законодавство [16a].

Градот Скопје во 2010 год. изработил план за заштита и за спасување од природни непогоди,
во прв ред од поплави, пожари и од земјотреси.

да обезбедува континуитет во меѓуресорската и меѓународната соработка, консултации и
координација во управувањето со кризи;

да изработува и ажурира единствена процена на ризиците и опасностите за разрешување
на кризната состојба;

да предлага мерки и активности за разрешување кризна состојба и да врши и други работи
утврдени со закон.



6. Политики за поддршка на преминот кон ефикасна, безбедна и одржлива економија со
ниска употреба на јаглерод
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Справувањето со глобалните предизвици како климатските промени, повлекува потреба од
итен и сеопфатен премин кон нискојаглеродна економија, а со тоа и инвестиции во
нискојаглеродни технологии. Овој пристап стана попопуларен во рамките на меѓународниот
дискурс на институции како ОЕЦД, ООН и ЕУ за време на финансиската криза во 2008 година,
како потенцијален излез (Olsen 2012; & Clouth 2012). Нискојаглеродната економија (НЈЕ),
економијата со ниско ниво на фосилни горива (ЕННФГ) или декарбонизираната економија е
економија базирана на нискојаглеродни енергетски извори што, според тоа, има минимално
производство на емисии на стакленички гасови (GHG) во биосферата, но конкретно се
однесува на јаглеродниот диоксид на стакленички гасови.

Стратешка определба на Европската комисија (ЕК) е премин кон одржлива економија до 2050
година (сл. 6). Во стратегијата Европа 2020 наведени се три приоритети: паметен раст,
одржлив раст и инклузивен раст. Како приоритет на одржлив раст, истакнати се акции
поврзани со конкурентност, борба против климатските промени и чиста и ефикасна енергија.
Под чиста и ефикасна енергија се дефинирани специфични цели: 20% зголемување на
енергетската ефикасност, 20% од енергијата од обновливи извори што ќе помогне да се
намали увозот на нафта и гас, како и трошоците и емисиите, за да се обезбеди снабдување со
енергија и да креираат нови работни места.

Економичност со ресурси и економија на ниско ниво на јаглерод е целта на политиката (ЕК
2010). Како едно од најактивните пионерски тела во развојот на пристапи кон зелен раст,
ОЕЦД го дефинира концептот како „поттикнување на економскиот раст и развој, истовремено
обезбедувајќи природните богатства да продолжат да ги обезбедуваат ресурсите и
еколошките услуги на кои се потпира нашето добро. За да се направи ова, мора да се
катализираат инвестициите и иновациите што ќе го поткрепуваат одржливиот раст и ќе
создадат нови економски можности (ОЕЦД 2011) (Проект за заедничка интегрирана политика
за нискојаглеродна економија во прекуграничниот регион). За да изградиме општество и
нискојаглеродна економија ќе бидат потребни огромни инвестиции и технички и социјални
иновации. Во исто време, тоа ќе претставува можност за креирање нови и зелени работни

Слика 6. Стратегија за нискојаглеродна економија на ЕК



места, развој на нови производи и дизајнирање нови бизнис-модели во различни индустрии.
Според истражувањето на Фондацијата „Фридрих Еберт“, со промовирање на енергетска
транзиција ќе се постигнат цели кои ќе го унапредат нашето општество. Прво, обновливата
енергија ќе ги демократизира нашите електроенергетски системи и инфраструктура. Второ,
ќе ни помогне да обезбедиме пристап до евтина и сигурна енергија за сите: работниците,
бизнисите и потрошувачите. Трето, тоа исто така ќе ни помогне да ги ограничиме
климатската криза и придружните социјални влијанија. И, конечно, обновливите извори на
енергија ќе го подобрат индивидуалното и јавното здравје. За да се добие претстава за
обемноста на оваа задача, потребно е да ги разгледаме подетално различните сектори во
нашата економија и мерките што треба да се преземат во секој сектор:
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Во електроенергетскиот сектор ќе мора да се заменат термоцентралите што работат на
фосилни горива со капацитети за производство на обновлива енергија, како што се соларни
фотонапонски системи, ветерни електрани, погони на биомаса и хидроцентрали.

Секторот за мобилност ќе мора да инвестира многу во флексибилноста (т.н. мултимодалност)
на транспортниот систем. Ова ќе бара, меѓу другото, проширување и зазеленување на
капацитетите за јавен превоз, развој на услугите што овозможуваат споделување на превозот
(на пример, car sharing), како и високо ниво на меѓусебна поврзаност помеѓу различните опции
за мобилност и дигитализацијата на севкупната мобилност. Како резултат на ова, луѓето ќе
бидат уште помобилни отколку што се денес, а нема да има потреба да поседуваат автомобил.
Секторот за греење и ладење честопати се занемарува, а сепак има клучно значење. Од него
зависи како ги грееме нашите куќи и јавни простории во зима, како ги разладуваме во лето и
како ја готвиме храната. Овој сектор има голем неискористен потенцијал за намалување на
јаглеродните емисии. Во оваа област е потребна двојна стратегија: за зголемена енергетска
ефикасност и за премин кон обновливи извори на енергија. Последниот сектор што секако
заслужува да се спомне, е земјоделскиот сектор. Тоа е најголемиот извор на емисии на метан и
азот - стакленички гасови што се многу поштетни за нашата клима отколку јаглерод
диоксидот. Иако често се вели дека земјоделскиот сектор е тешко да се декарбонизира, тоа не
е невозможно ако успееме да го промениме начинот на производство и пласман на
земјоделските производи. Клучна улога тука има климатски паметното земјоделство, а првиот
чекор кон тоа би бил да се пренасочат земјоделските субвенции кон еколошко обработување
на земјата [16]. Главните чекори за транзиција на економиите кон нискојаглеродни се опишани
во прирачникот за европски региони нааловен „Градење нискојаглеродна економија“.
Прирачникот наведува 10 развојни чекори што треба да ги преземат регионите за да се
придвижат кон нискојаглеродна економија. Во многу случаи, чекорите се применуваат и на
локално ниво:

Чекор 1. Обезбедување достапност на соодветни и редовно ажурирани информации и
податоци за карактеристиките на емисиите на регионите.

Индустријата ќе мора да ги замени јаглеродно-интензивните производствени процеси со нови
алтернативи без јаглерод. Ова се однесува и на употребата на енергија во засегнатите
индустрии и на хемиските процеси што произведуваат СО2 или што се придружени со
јаглеродно-интензивни процеси.

Чекор 2. Одвојување на емисиите и користење на енергијата од растот, преку повеќе решенија
за енергетска ефикасност и обновлива енергија.

Чекор  3. Развивање политики за енергетска ефикасност и зголемување на употребата на
обновливи извори.

[16] Прирачник со аргументи за правично и еколошко општество - FES
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7. Поддршка од меѓународни организации во областа на животната средина

Чекор 4. Примена на интегрирано стратешко планирање и политика за нискојаглероден развој.

Во мај 2021 се објави Годишниот извештај за остварените резултати во Северна Македонија
[17], изработен од Канцеларијата на постојаниот коор-динатор на Обединетите нации (ОН
КПК) во Северна Македонија во име на тимот за земјата на ОН во Северна Македонија [18].
Извештајот претставува сублимат на досегашни достигнувања и инвестиции во повеќе
области меѓу кои е заштита на животнатата средина како една од најприоритетните области.
Во понатамошниот текст е дадено објаснување преземено во целост од извештајот.

Чекор 5. Приоритет на ефективни нискојаглеродни мерки кои имаат придобивки за климата,
економијата и социјалниот домен.

Чекор 6. Да се воспостават соодветни институции со одредена одговорност и да се обезбеди
силно регионално водство за постигнување низок јаглероден раст.

Чекор 7. Активно вклучување на засегнатите деловни страни, научници, академици и јавноста
во процесот на донесување одлуки.

Чекор 8. Подигнување на свеста кај јавниот и деловниот сектор за поттикнување избор на
потрошувачи со ниска употреба на јаглерод и нивно производство.

Чекор  9. Користење регионални фондови за јавни инвестиции како катализатор за
инвестирање во нискојаглероден развој преку приоретизирање на трошењето во
стимулирање економичност во економијата.

Чекор 10. Редовно следење на емисиите на регионот за да се идентификуваат точките каде
што намалувањата се најефикасни.

Поддршката на ОН е непроценлива во сите области, почнувајќи од обезбедување докази
преку четирите изданија на „Преглед на еколошките перформанси“ и промовирање на
одржливото користење на природните ресурси преку развој на капацитетите и
демонстрирање во 25 заштитени подрачја и поддршка за прогласување нови национални
паркови и заштитени подрачја, како и развој на Национален инвентар за шумите и Зелен
катастар на град Скопје. Со поддршка на ОН, Владата постигна напредок во рамките на долг и
сложен процес за консолидација на земјиштето за да се надмине прекумерната
фрагментација на земјоделско земјиште, воведе технологии за климатско паметно
земјоделство, воспостави Национално агро-еколошко зонирање и систем за управување со
информациите за земјишни ресурси за да се подобри земјоделското производство и да се
прилагоди капацитетот на земјоделските производители, притоа интегрирајќи ги аспектите на
климатските промени во секторското планирање. Беше поддржана Проценката на земјишната
прекривка за користење на земјиштето и промените во шумарскиот сектор и Методологијата
за дизајнирање иден национален систем за следење на шумите за да се овозможат одлуки
засновани на докази и формулирање спроведлива политика за одржливо управување со
шумите. Во областа на интегрираното управување со речните сливови, ОН го поддржаа
Планот за управување со сливот на Преспанското Езеро, подоцна применет и за сливот на
реката Струмица, со што се префрлија надлежностите за заштита и управување на општините.
Исто така, започна и прекугранична соработка и интегрирано управување со водните ресурси
во проширениот слив на реката Дрим. Управувањето со отпад беше зајакнато со четири
пречистителни станици за отпадни води и првата депонија според стандардите на ЕУ во
Гевгелија.

[17] https://northmacedonia.un.org/sites/default/files/2021-06/MK-UNCT-2020-ARR_MK_Final_3.pdf
[18] Агенции на ОН: ФАО, ИОМ, УНДП, УНЕЦЕ, УНЕП, УНФПА, УНИДО, СЗО

https://northmacedonia.un.org/sites/default/files/2021-06/MK-UNCT-2020-ARR_MK_Final_3.pdf
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Истражувањето за практиките за греење и загадувањето на воздухот обезбедија вредни
докази за развој на холистички пристап во областите со близу нулта емисија во населбите,
како што се покажа во една од најзагадените области во Скопје. ОН, исто така, обезбедија
поддршка за политиките, односно за Националната комуникација - Двегодишниот ажуриран
извештај за климатските промени и за првиот акциски план за климата којшто ги интегрира
родовите аспекти во извештаите за Рамковната конвенција на ОН за климатски промени. Во
областа на намалувањето на ризиците од катастрофи, ОН им помогна на националните
институции проактивно да се подобри управувањето со ризиците од поплави, по големите
поплави во 2015-2016 год., преку интегрирани системи за управување со опасностите,
ранливоста и изложеноста на заедниците и имотот. Со овие интервенции, заштитените
подрачја се зголемија на околу 190.000 хектари преку подобрено управување. Во Преспа, над
80% од локалните земјоделци усвоија агроеколошки практики на 360.000 хектари (во
споредба со нула), искористувањето на водата за наводнување се намали за речиси 60%, а
употребата на пестициди се намали за 30%. Започнати се активности за чистење на опасниот
отпад од едно од најопасните места во земјата - фабриката ОХИС, што претставува огромна
еколошка закана за главниот град. Во Полошкиот и Струмичкиот регион, зголемувањето од
50% на одводниот капацитет на санираните канали спречува економска загуба во просек од
50.000 до 100.000 американски долари на годишно ниво од идни многу веројатни поплави. Во
регионот на Пелагонија е спречена штета во износ од над 2 милиона американски долари за
над 230.000 луѓе. Вкупно, околу 5.500 хектари земјоделско земјиште, 35 хектари
урбанизирана област и индустриска зона и 10 хектари транспортна инфраструктура беа
опфатени со програмите за намалување на ризиците од катастрофи.

Во однос на климатските промени особен напредок е направен со Зелениот климатски фонд
(ЗКФ). ЗКФ е нов глобален фонд, воспоставен со Рамковната конвенција на ОН за климатските
промени, кој ги поддржува напорите на земјите во развој да одговорат на предизвикот што го
носат климатските промени. ЗКФ им помага на земјите во развој меѓу кои е и Севрна
Македонија да ги ограничат или намалат емисиите на стакленички гасови и да се адаптираат
на климатските промени. Зелениот климатски фонд има цел да ги насочи климатските
финансии да се инвестираат во развој со ниски емисии, отпорен на промените во климата
како и да предизвикаат промена на парадигмата во глобалниот одговор на климатските
промени, земајќи ги предвид потребите на државите што се особено ранливи пред нивните
влијанија.

Со цел да се подобрат капацитетите на државата за зајакнување на климатските финансии,
Зелениот климатски фонд одвои ресурси во рамките на Програмата за подготвеност и
подготвителна поддршка на ЗКФ (Програмата за подготвеност), со кои ќе им помогне на
државите да ја подобрат информираноста, да развијат капацитети и да ги ангажираат сите
релевантни засегнати страни на национално/локално ниво.

Програмата за подготвеност има цел да ги подобри националните капацитети за пристап до
средствата од ЗКФ со цел спроведување национални мерки за адаптација и ублажување
предводени од самата држава. Севкупната цел е државата да биде целосно подготвена да ги
исполни своите обврски согласно Парискиот договор за климата, како и обврските за
климатска акција во рамките на процесот за пристапување кон Европската Унија, а
истовремено да ја унапреди климатската акција во приоритетните сектори, вклучително
земјоделство, енергетика, транспорт, здравство, шумарство, водни ресурси, отпад,
биодиверзитет и културно наследство.
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Пристап до Зелениот климатски фонд

8. Пoглавје 27 – заштита на животнат а средина

Политиката за животната средина на ЕУ има цел да промовира одржлив развој и да ја заштити
животната средина за сегашните и идните генерации. Истата се темели на превентивно
дејствување, принципот „загадувачот плаќа”, борба против извориштата на штета во
животната средина, заедничката одговорност и интеграцијата на заштитата на животната
средина во другите политики на ЕУ. Поглавјето 27 содржи преку 200 правни акти кои
опфаќаат хоризонтална легислатива, квалитет на вода и воздух, управување со отпад,
заштита на природата, контрола на индустриското загадување и управувањето со ризик,
хемикалии и генетски модифицирани организми (ГМО), бучава и шумарство. Усогласеноста со
законодавството за животната средина бара значителни инвестиции. Професионалната и
добро подготвена администрација на национално и локално ниво е предуслов за правилна
примена и соодветно спроведување на законодавството на животната средина [20].

Како што е наведено во Стратегијата за животната средина и климатските промени 2014-
2020, Поглавје 27 или сектор животна средина претставува едно од најкомплексните поглавја,
кое бара големи напори за координација, инвестиции и огромни одговорности на
администрацијата на централно и локално ниво. Покрај тоа, секторот животна средина
претставува едно од најскапите поглавја во процесот на пристапување кон ЕУ. Правата и
обврските, утврдени во законодавството за животна средина, вклучуваат голем број
засегнати страни, почнувајќи од граѓанинот како индивидуа и дел од колективниот систем,
преку граѓански здруженија, бизнис-секторот, локалните самоуправи и разни други страни,
кои имаат свој интерес во обезбедување здрава животна средина. Особено битно е да се
напомене дека интеграцијата во ЕУ не е само усогласување на законодавството, туку и
спроведување на европските стандарди и критериуми утврдени со националното
законодавство, како целосен процес за приближување во животната средина и климатските
промени. Тоа ќе значи промени во постојната институционална поставеност и ангажирање
човечки и финансиски ресурси, доволни за постигнување на утврдените цели. Владино тело
за известување за Поглавјето 27 претставува Министерството за животна средина и
просторно планирање-МЖСПП, чија улога е координација на активностите за подготовка и
следење на понатамошната имплементација на овој стратешки документ.

Постојат пет начини за пристап до ресурсите на ЗКФ, кои може да ги користат националниот
назначен орган (ННО) и избраните национални субјекти во партнерство со субјектите со
директен пристап или меѓународните акредитирани субјекти, во зависност од потребите на
државата, од фазата во која е државата во процесот на сопственост и во која фаза на
подготовка е проектот. ННО е вклучен низ целиот процес, во сите овие начини за пристап до
ЗКФ, преку спроведување активности за подготвеност на државата, генерирање и прифаќање
предлог-проекти, прифаќање на националните субјекти за акредитација или преку надзор
над спроведувањето на проектите.

Зајакнувањето на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските
промени е особено важен чекор. За таа цел ФАО под водство на Кабинетот на заменик-
претседателот на Владата задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен
орган (ННО) за Зелениот климатски фонд (ЗКФ) го споредува вториот проект од кој се очекува
финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна
Македонија [19].

[19] http://www.greendevelopment.mk/mk/gcf.aspx
[20] https://dijalogkoneu.mk/

http://www.greendevelopment.mk/mk/gcf.aspx
https://dijalogkoneu.mk/
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ЕУ Зелен договор

без нето-емисии на стакленички гасови до 2050 година;

Климатските промени и деградацијата на животната средина се егзистенцијална закана за
Европа и светот. За надминување на овие предизвици, Европскиот зелен договор ќе ја
трансформира ЕУ во модерна и конкурентна економија, која разумно ги троши ресурсите,
притоа обезбедувајќи:

Европскиот зелен договор е исто така наш спас од пандемијата на ковид-19. Една третина од
инвестициите од 1,8 трилион евра од Планот за наплата на NextGenerationEU и
седумгодишниот буџет на ЕУ ќе го финансираат Европскиот зелен договор.

економскиот раст да се оддели од употребата на ресурсите;

ниту една личност и ниту едно место оставено зад себе.

Цел: Климатски неутрална и поотпорна Европа до 2050 година. За постигнување на оваа цел,
предложен е Европски Закон за клима кој правно побарува акции од сите економски сектори

ЕУ ЗЕЛЕН ДОГОВОР

Декарбонизација на енергетскиот сектор

Енергетски ефикасно градење на нови и реконструкција на постојни згради

Обезбедување еколошки подобни ланци на исхрана

Чиста и нетоксична животна средина

Зачувување на биодиверзитетот и екосистемите

Умен транспорт

Иновативна индустрија (мобилизација на индустрија за циркуларна економија)

01

02

03

04

05

06

07
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9. Улогата на граѓанскиот сектор во делот на животната средина

Граѓаните на Република Северна Македонија, преку Архуската конвенција, имаат гарантирано
право на пристап до информации и податоци за животната средина, право на учество во
донесувањето одлуки поврзани со животната средина, како и пристап до правда преку
институциите. Како што е наведено во Водичот за граѓаните и граѓанските организации  [21],
оние граѓани што се добро информирани за состојбата и квалитетот на животната средина се
свесни за предизвиците од справувањето со климатските промени, ризиците за здравјето
поради загадувањето на повеќето медиуми во животната средина, како и за потребата од
преземање соодветни чекори кон навремено спроведување на соодветната законска
регулатива.

Секој граѓанин треба да има право да добие лесен пристап до информации за животната
средина, да може да учествува во донесувањето одлуки за животната средина и да има
пристап до правда за прашања поврзани со животната средина.Сето тоа ќе води кон
подобрена соработка на граѓанскиот сектор и бизинис-секторот, локалната самоуправа или
владините институции на полето на донесување одлуки од областа на животната средина.
Просторот за дејствување на граѓанските организации е широк и зависи од капацитетот
насамата граѓанска организација, пред сè, од човечките капацитети и од нивната стручност,
но и од пристапот до информациите, интегритетот на членовите и организациите, меѓусебната
вмреженост и пристапот до изворите на финансирање.

Информираните граѓани се иницијатори и промотори на општествената одговорност и
заштитата на животната средина

Имено, еден од најважните и многу активни чинители и за Поглавје 27 се граѓанските
организации (ГО), кои се активни во секторот животна средина и климатски промени. Во овој
поглед, важно е да се подигне свеста на ГО за процесот на пристапување кон ЕУ, особено во
поглед на тоа кои се главните чекори и да се разбере како да се преземе активна улога во ЕУ-
преговорите. ЗГ „Центар за климатски промени“ со поддршка на „Цивика мобилитас“ во јули
2020 започна со спроведување на проектот „Граѓанска платформа за следење на преговорите
со ЕУ за Поглавје 27“, чија главна цел е да ги следи преговорите со ЕУ за Поглавјето 27 –
животна средина и климатски промени, односно преку соработка на граѓанските организации
активни во областа на животната средина да подготви и презентира извештај (shadow report)
за сегашната состојба, предизвиците и идните приоритети во областа на животната средина и
климатските промени. Имено, преку формирање на Платформата за следење на преговорите
за Поглавјето 27 и подготвувањето на извештајот, граѓанскиот сектор настојува да има
активно и конструктивно учество во преговорите и да биде партнер со јавните чинители,
особено со Министерството за животна средина и просторно планирање, во обезбедување
транспарентност и вклученост на сите засегнати страни при утврдување на сегашната
состојба и приоритетите во областа на животната средина и климатските промени.

[21] https://www.thru.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Projekte_International/2018-
03_The_Power_Is_in_Your_Hands__CSO_Brochure_PRTR_Macedonia.pdf

Пристап до
информации

Пристап до правда за
прашања поврзани со
животната средина

Учество на јавноста во
донесувањето одлуки
за животната средина

1 2 3

https://www.thru.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Projekte_International/2018-03_The_Power_Is_in_Your_Hands__CSO_Brochure_PRTR_Macedonia.pdf


10. Заклучни согледувања

Заштитата на животната средина бара зголемени напори од страна на државата и
партнерите за развој, вклучително и зајакнати човечки ресурси и подобрен пристап до
финансирање. Како што е наведно во извештајот на ОН, загадувањето на воздухот е
сериозна закана за здравјето во животната средина во урбаните области, кои се рангираат
меѓу првите десет најзагадени во Европа во 2017-2018 год. Климатските промени, за
среќа, сега станаа област на која се става акцент и е меѓу највисоките приоритети во
земјата.

Подобрено разбирање на вредноста на екосистемите, односно презентирањето на
придобивките од нивната заштита пред економскиот сектор во државата може да
резултира со нивно подобро управување и соодветни одлуки на политиките. Како што е
наведено и во Стратегијата за биолошка разновидност, нагласувањето на врската меѓу
биолошката разновидност и човековата благосостојба, најверојатно, ќе ја промени
сегашната (не)перцепција за итноста од преземањето мерки и решавањето на проблемот
со заштитата на биолошката разновидност во Република Северна Македонија.

Построгите стандарди за заштита на животната средина не треба да се доживуваат како
наметната обврска. Постојат многу примери на држави што не се членки на ЕУ, ниту
претендираат за членство, а сепак има извонредно високи стандарди во делот на
заштитата на животната средина.

Грижата за животната средина е грижа за самите себеси и за идните генерации. Секој
може да биде промената што сака да ја види во општеството!

З а ш т и т а  и  п о д о б р у в а њ е  н а  к в а л и т е т о т  н а  ж и в о т н а т а  с р е д и н а

27


