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1. Пснпвни инфпрмации за ЛЕАП  

1.1. Впвед  

Израбптката на ЛЕАП прпизлегува какп пбврска пд Закпнпт за защтита и 
унапредуваое на живптната средина (Службен весник на Р.М. бр. 51/2000) каде е 
утврденп дека ,,ппщтините и градпт Скппје, вп спгласнпст сп Наципналнипт акципнен 
план за защтита и унапредуваое на живптната средина, дпнесуваат лпкални акципни 
планпви за защтита и унапредуваое на живптната средина и прирпдата”. Вп 
спгласнпст сп Закпнпт за лпкална сампуправа (Службен весник на  
Р.М. бр. 5/2002 ), една пд надлежнпстите на ппщтините е ,,защтита на живптната 
средина и прирпдата преку мерки за защтита и спрешуваое пд загадуваое на впдата, 
земјищтетп, защтита на прирпдата, защтита пд бушавата и нејпнизирашкптп зрашеое”.  

Ппттикнати пд закпнските пбврски, нп и свесни за спстпјбите сп живптната 
средина вп свпјата ппщтина, жителите на ппщтината Македпнска Каменица 
пристапија кпн израбптка на ЛЕАП какп план на активнпсти за надминуваое на 
прпблемите вп живптната средина.  

1.2. Цели и задачи на прпцеспт на израбптка на ЛЕАП  

Главна цел на изгптвуваоетп на ЛЕАП за ппщтината Македпнска Каменица е да 
се креираат мерки и активнпсти за защтита и унапредуваое на живптната средина 
базиран врз кпнсензус ппмеду лпкалната власт, населениетп и невладинипт сектпр. 
Ппсебнп е знашајнп ЛЕАП-пт да се темели врз реални, екпнпмски прифатливи и 
пправдани рещенија за надминуваое на идентификуваните прпблеми вп живптната 
средина, какп прв шекпр кпн креираое на амбиент за пдржлив развпј на ппщтината.  

ЛЕАП-пт какп развпен дпкумент претппставува анализа на спстпјбите вп 
живптната средина и утврдуваое на пптребите за надминуваое напрпблемите. Пваа 
пбврска е пстварена преку следниве задаши:  

 идентификација на прпблемите (утврдуваое на ппстпјната спстпјба) сп квалитетпт 
на живптната средина, нивнп влијание врз здравјетп на населениетп и врз 
мпжнпстите за развпј на ппщтината; 

 утврдуваое на припритети;  

 израбптка на динамишен план на мерки и активнпсти, и  

 дефинираое кпнкретни прпекти (дпкплку е мпжнп).  

Лпкалнипт план на активнпсти за защтита и унапредуваое на живптната 
средина има знашајна функција вп утврдуваоетп и апликацијата на принципите на 
пдржливипт развпј и вп спздаваое пснпва за вистинскп функципнираое на 
лпкалната демпкратија. Планпт мпже да претставува пснпва за креираое екпнпмија 
кпја ги вградува и ппшитува вреднпстите на впдите, впздухпт, земјищтетп, 
бипдиверзитетпт, прирпдните вреднпсти и реткпсти вп пбезбедуваое ппдпбар 
стандард на живееое и пдржливп кпристеое на ресурсите.  

ЛЕАП-пт какп плански и развпен дпкумент на ппщтината, дпнесен пд страна на 
Спветпт на ппщтината треба да пбезбеди:  
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 да се ппттикне лпкалната заедница да преземе кпнкретни пбврски и грижа за 
живптната средина; 

  да се планира развпјпт на ппщтината врз пснпва на реални распплп-живи 
ресурси, врз принципите на пдржливпст; 

  да се прават наппри на лпкалната сампуправа, сп спрабптка сп други институции, 
и за пстваруваое на утврдените припритети; 

 да се пдржува рамнптежа вп системпт живптна средина на лпкалнп рамнищте;  

 да се ппкренуваат кпнкретни активнпсти на лпкалнп нивп, вп вид на акции за 
ппдпбруваое на квалитетпт на живееое вп ппщтината,  кпи ќе пбезбедуваат 
ппдигаое на свеста на населениетп за  знашеоетп на защтитата и унапредуваоетп 
на живптната средина;  

 да се пвпзмпжи ппврзуваое на ппщтинскп, регипналнп, државнп и медунарпднп 
нивп вп наспка на пбезбедуваое ппдпбри услпви за живпт и рабпта.  

Вп кпнешна смисла ЛЕАП-пт треба да придпнесе за надминуваое на негативните 
ефекти пд (не) квалитетпт на живптната средина врз здравјетп на населениетп, кпе е 
апсплутен припритет вп НЕАП за Република Македпнија.  

Акципнипт план за защтита и унапредуваое на живптната средина на ппщтина 
Македпнска Каменица треба да се искпристи какп мпжнпст за прпмпвираое и 
впсппставуваое прганизаципни и екпнпмски пснпви, преку ЛЕАП-пт, да се 
спрпведуваат нашелата за пдржлив развпј на ппщтината. Реализацијата на 
предлпжените активнпсти е дплгпрпшен прпцес, кпј треба да се пстварува пп пат на 
мали шекпри, раципналнп и трпеливп. Кпнешнипт ефект ќе биде ппзитивен дпкплку 
се пствари реален припд кпн рещаваое на секпј кпнкретен прпблем, акп се пбезбеди 
ппшитуваое на закпнските прпписи, нп и акп зајакне институципналната, 
материјалнп-финансиската и кадрпвската пснпва на ппщтината.  

1.3. Кпнцепт и прпцес на израбптка  

Пснпвнипт принцип на израбптката на ЛЕАП за ппщтината Македпнска 
Каменица е брзата прпценка на спстпјбата на живптната средина и иднетификација 
на прпблемите. Тпа знаши дека врз пснпва на пценка и мислеоа на лпкални експерти 
се дефинира и презентира мпментната спстпјба вп живптната средина. На лпкалната 
сампуправа нп и на граданите преку анкетнп изразуваое, им се дава мпжнпст за 
идентификација и ппспшуваое на најважните прпблеми, сппред нивнп сппственп 
видуваое.  

Прпцеспт на изгптвуваое на ЛЕАП-пт е реален пдраз на спрабптката ппмеду 
Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое, какп иницијатпр, 
лпкалната сампуправа преку Градпнашалникпт и Спветпт на ппщтината какп 
неппсредни и главни нпсители на прпектпт и Регипналнипт центар за пдржлив развпј 
пд Делшевп какп спрпведуваш (дпгпвпр бр. 03-689/1 пд датум 08.08.2007).  

Вп текпт на ппдгптпвката, развпјпт и кпнешнптп пфпрмунаое на ЛЕАП-пт за 
ппщтината Македпнска Каменица се пбезбеди активнп ушествп на лпкалнптп 
население, какп најдиректнп засегнати и заинтересирани субјекти вп пвпј прпцес. 
Прпцеспт на израбптката на ЛЕАП-пт придпнесе за афирмираое на пдредбите на 
Архуската кпнвенција за слпбпден пристап дп инфпрмациите за спстпјбите вп 
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живптната средина. 
Единицата на лпкалната сампуправа дпнесе Пдлука за фпрмираое 

кппрдинативнп телп за израбптка на ЛЕАП спставенп пд претставници на лпкалната 
власт, јавнипт, приватнипт и невладинипт сектпр кпј имаще ппсебна улпга има вп 
анимираое и вклушуваое на јавнпста вп сите фази на дпнесуваоетп на ЛЕАПпт.  

Тим спставен пд лпкални експерти, изврщи прпценка на ппстпјната спстпјба на 
живптната средина, направи категпризација (рангираое) на прпблемите, дефинира 
припритети, и изгптви нацрт дпкумент, дпстапен на јавен увид за забелещки и 
сугестии. За пптреби на израбптка на пвпј ЛЕАП какп и вп ппвеќе други ппщтини, 
применета е метпдплпгија кпја се темели на “ДПСИР” СОПТ анализа.  

Шематски приказ на метпдплпгија за израбптка на ЛЕАП за Ппщтина 
Македпнска Каменица  

Чекпр 1      Чекпр 2        Чекпр 3              Чекпр 4  

 

Пснпвни елементи кпи пд експертите се земени предвид при елабприраое вп 
ЛЕАП-пт се:  

 защтита на здравјетп на населениетп, пднпснп фпрмулираое мерки и 
активнпсти сп кпи ќе се намали негативнптп влијание на загадуваоетп на 
живптната средина;  

 спздаваое или ппдпбруваое на системпт за управуваое сп живптната средина 
за ппстигнуваое ппвиспк квалитет на живптната средина;  

 ппдигаое на јавната свест за прпблемите ппврзани сп квалитетпт на живптната 
средина, какп пснпва за спздаваое услпви за спрешуваое на загадуваоетп на 
живптната средина.  

При идентификацијата на припритетите е кпристена преценката на спстпјбата на 
живптната средина, какп и резултатите пд анализата на спрпведената анкета за 
јавнптп мислеое.  

Рещенијата за надминуваое на прпблемите сп (не) квалитетпт на живптната 
средина се базирани на пценката на лпкалните експерти за припритетнпста, нп 
секакп земајќи ги предвид екпнпмските мпжнпсти и спстпјби карактеристишни за 
времетп вп кпе щтп е ппдгптвена прпграмата.  

Кпнешната верзија на дпкументпт е резултат на вградени сугестии и мислеоа пд 
сите ушесници вп фазата на изгптвуваоетп на дпкументпт, струшни анализи на 
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живптната средина какп и мислеоа и иницијативи на граданите и истипт ќе стане 
сппственпст на граданите пп усвпјуваое пд страна на Спветпт на ппщтината.  

 

Дел од работната атмосфера при изработка на ЛЕАП за Општина Македонска 
Каменица  

2. Извршнп резиме  

2.1. Спстпјби  

 Вп спгласнпст сп Закпнпт за защтита и унапредуваое на живптната средина и 
прирпдата (,,Службен весник на РМ” бр.51/2000) ппщтината Македпнска 
Каменица ппкрена иницијатива за изгптвуваое на ЛЕАП. Прпектпт финансиски 
е ппдржан пд Фпндација Институт Птвпренп Ппщтествп Македпнија. 
Изгптвуваш на прпектпт е Регипналнипт Центар за застапуваое Делшевп вп 
спрабптка сп лпкален екпертскп - градански тим и надвпрещен експерт. Вп 
израбптката на дпкументпт беа вклушени и лпкалната сампуправа и 
населениетп.  

 Вп спстав на ппщтината се 9 населени места сп вкупнп население пд 8110 
жители.  

 Ппщтината Македпнска Каменица се напда вп северпистпшнипт дел на 
Република Македпнија вп ппднпжјетп на Пспгпвскипт масив. На истпк граниши 
сп ппщтина Делшевп, на југ сп ппщтина Виница на запад сп ппщтина Кпшани а 
на север сп ппщтина Крива Паланка и државната граница сп Република 
Бугарија. Зафаќа вкупна ппврщина пд 189 км2.  

 Вп стппанска смисла дпминираат рударствптп, индустријата, земјпделствптп 
и градежнищтвптп, сп згплеменп ушествп на терцијарнипт сектпр (тргпвија, 
угпстителствп и малп стппанствп).  

 Вп ппщтината не е впсппставен мпнитпринг на квалитетпт на живптната 
средина. Ппстпјат инцидентни мереоа на ппределени параметри, нп 
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недпвплни да се даде квалификувана пценка за спстпјбите.  

 Ингеренциите за живптната средина се лпцирани вп државните и вп 
ппщтинските власти. Пд нашинпт и карактерпт на спрабптката, а пспбенп пд 
финансиските средства, вп гплема мерка зависат рещенијата на прпблемите вп 
ппщтината.  

 Ушествптп на јавнпста вп дпнесуваое пдлуки за живптната средина е 
недпвплнп. Сепак, јавнпста, вп пснпва преку невладинипт сектпр, ппкренува 
пращаоа и придпнесува за разрещуваое на прпблемите. Ставпт на жителите 
на ппщтината за пдгпвпрнп пднесуваое кпн живптната средина е ппзитивен, 
нп тие не се дпвплнп инфпрмирани за нивните права и пдгпвпрнпсти.  

 Резултатпт пд истражуваоата направени вп функција на изгптвуваое на ЛЕАП-
пт за ппщтината: урбан развпј; квалитет на живптната средина анализиран 
преку квалитетпт на впздухпт, впдите, земјищтетп, птпадпт, бушавата, 
прирпдните ресурси, прирпдните вреднпсти и реткпсти, здравјетп на 
населениетп и управуваоетп сп живптната срдина ппкажа дека населениетп 
вп ппщтината Македпнска Каменица се сппшува сп прпблеми вп решиси сите 
сегменти на средината, кпи гп нарущуваат квалитетпт на живееое.  

 Ппщтината се спшува сп некпнтрплиран урбан развпј на дел пд теритпријата, 
непланска изградба на пбјекти вп дел пд населените места, неадекватни 
санитарнп-хигиенски услпви за живееое пспбенп вп руралните средини, 
недпизграденпст на патните правци ппмеду руралните населени места, 
нецелпсна впдпвпдна и канализаципна мрежа, какп и недпвплнп уредени 
сппртски и рекреативни пбјекти, терени и зелени ппврщини.  

 Квалитетпт на впздухпт не се следи. Ппсебен прпблем е загадуваое на 
впздухпт пд дпмащните лпжищта, пд експлпатацијата на прирпдните ресурси, 
пд спгпруваоа на деппниите, какп и пд сппбраќајпт (низ центарпт на 
Македпнска Каменица ппминува регипнален пат).  

 Населениетп се снабдува сп впда за пиеое, вп пснпва, пд впдпвпди. Има 
недпстиг пд впда квалитетна за пиеое. Псвен вп градпт, квалитетпт на впдата 
за пиеое не се кпнтрплира кпнтинуиранп, туку пп пптреба (инцидентнп).  

 Вещташкптп езерп ,,Калиманци” е ппстпјанп излпженп на негативни хемиски и 
биплпщки влијанија преку реките Каменишка река и Брегалница.  

 Квалитетпт на птпадните впди истп така не се кпнтрплира редпвнп. Птпадните 
впди не се третираат, туку некпнтрплиранп, директнп се исфрлаат вп 
живптната средина, најшестп вп Каменишка река. Ппнираоетп на фекалиите пд 
септишките јами се серипзна закана за ппдземните впди, кпи се сметаат за 
извпр на впда за пиеое.  

 Присутна е ппјава на пренамена на земјпделскптп земјищте за неземјпделски 
цели, щтп знаши трајна загуба на прпдуктивнп земјищте. Упптребата на 
агрпхемикалии вп земјпделскптп и щумскптп прпизвпдствп придпнесува за 
деградација на земјищтетп. Присутна е и ппврщинска нп и длабинска ерпзија 
на земјищтетп. Квалитетпт на земјищтетп не се следи.  

 Вп ппщтината не е впсппставен прганизиран систем за спбираое, 
трансппртираое и деппнираое на птпадпт (пд секакпв вид) псвен делумнп вп 
градпт, каде за пвие активнпсти е фпрмиранп ЈКП ,,Камена Река”. Присутни се 



Локален еколошки акционен план 

 
 

 

Општина Македонска Каменица 

6 

гплем брпј диви деппнии вп близина на сите рурални населби каде заеднп се 
пдлагаат сите видпви птпад (кпмунален, индустриски, градежен, ппасен, 
ветеринарен и сл.). 

 Бушавата не се пценува какп мнпгу серипзен прпблем, иакп не ппстпјат 
кпнтинуирани мереоа на степенпт на щтетната бушава. Таа е резултат на 
згплеменипт сппбраќај и пптеретенпста на регипналнипт пат М5 щтп ппминува 
низ центарпт на градпт какп и на рабптата на пбјектите за забава, а вп 
руралните населби и на упптребата на механизацијата вп земјпделствптп.  

 Знашителнп загадуваое сп бушава е присутна вп М. Каменица каде камипни на 
рудникпт ,,САСА” врщат трансппрт на руда. Лпкалнптп население има 
забелещки и бара рещение на пвпј прпблем. 

 Вп пднпс на прирпдните ресурси забележливп е знашителнп присуст вп на 
металишни, неметалишни и енергетски минерални сурпвини. 

 Рудникпт ,,САСА”, пспбенп негпвипт ппгпн за флптација е гплем пптенцијален 
загадуваш на впдата и ппшвата.  

 Иакп рудникпт има врабптенп струшнп лице на ппзицијата ,,Инженер за 
защтита на живптната средина”, сп кпнкретни рабптни задаши сепак ппстпи 
прпстпр за ппвиспкп нивп на ангажиранпст на кпнцесипнерите вп пднпс на 
защтитата на живптната средина.  

 Присутна е недпвплна искпристенпст на прирпдните ресурси за развпјпт; има 
ппјави на нарущуваое на прирпднипт амбиент и фактприте на средината при 
експлпатација на ресурсите и на непланскп искпристуваое на ресурсите.  

 Вещташкптп езерп ,,Калиманци” сп сите негпви амбиентални вреднпсти и 
бипдиверзитет иакп нуди мпжнпсти за развпј на рибплпвнипт туризам, сеущте 
е недпвплнп прпмпвиранп и защтитенп. Кпнцесипнерпт заклушнп сп декември 
2007 не прпјавил иницијативнпст за спрабптка и искпристуваое на мпжнпстите 
вп наспка на пдржлив развпј на ппщтината.  

 Прирпдните вреднпсти и реткпсти не се дпвплнп истражни и защтитени. 
Пспбенп недпстасува нивната искпристенпст вп смисла на развпјпт на ,,Екп - 
туризмпт” какп перспективна и атрактивна стппанска гранка.  

 Ппсерипзни ппказатели за влијаниетп на загадената средина врз здравјетп на 
населениетп не се забележани. Нп, сепак ппстпи мислеое дека е мпжна 
кпрелација на ппјавите на забплуваоа, пспбенп заразните забплуваоа, сп 
нарущенипт квалитет на впздухпт, впдите, земјищтетп и храната. Најшестите 
забплуваоа се јавуваат ппдеднаквп вп градските и вп руралните населби 
(кардипваскуларни и респиратпрни забплуваоа).  

 Управуваоетп сп живптната средина впглавнп гп карактеризираат:  
а) неизграден систем за таа цел;  
б) недпвплна институципнална и кадрпвска екипиранпст на нивп на 
лпкалната сампуправа;  
в) недпвплна инфпрмиранпст и ушествп на населениетп вп дпнесуваое 
пдлуки за живптната средина;  
г) ниска свест на населениетп за знашеоетп на здрава живптна средина.  
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2.2. Предлпг мерки пп пбласти  

Вп делпт кпј се пднесува на урбанипт развпј се предлагаат следните мерки /  
активнпсти:  

 дпкпмплетираое на урбанистишкп- планската дпкументација за сите населени 
места; 

 дпследна примена на казнени мерки за неппшитуваое на закпнската регулатива;  

 дпизградба на лпкалните патни правци; 

 замена на дптраените азбестни и метални впдпвпдни цевки сп нпви пд сппдветен 
материјал кпи нема да бидат щтетни пп здравјетп на лудетп; 

 израбптка на екплпщкп-технплпщки елбпрат за дпизградба на впдпвпднипт и 
канализаципнипт ситем (целпсна ппкриенпст на  ппщтината); 

 ппределуваое лпкации за сппртскп-рекреативни пбјекти и нивна из градба; 

 згплемуваое на зелени ппврщини, нивна изградба и уредуваое;  
 

За ппдпбруваое на квалитетпт на впздухпт се предлага:  

 ппдпбруваое на режимпт на спгпруваое вп дпмащните лпжищта;  

 изградба на запбикплни сппбраќајници;  

 кпнтрпла на издувните гаспви пд сппбраќајните средства;  

 забрана на спалуваое на птпадпт на деппниите;  

 кпристеое алтернативни извпри на енергија;  

 израбптка на студија за мпнитпринг на впздухпт.  
 

Квалитетпт на впдите ќе се ппдпбри преку:  

 израбптка на експертска студија за спстпјбите и мпнитпринг на впдите;  

 замена на дптраената и ппасна стара впдпвпдна мрежа;  

 дпизградба на впдпвпдната мрежа;  

 дпизградба на канализаципната мрежа;  

 изградба на прешистителна станица за птпадни впди вп Македпнска Каменица; 

 впведуваое кпнтинуиран мпнитпринг на впдите (Калиманци, Брегалница, 
Каменишка река); 

 забрана на сешеое на щумите вп близина на езерптп, реките,  

 извприщтата и резервпарите; • пбезбедуваое защтитни зпни пкплу извприте на 
впда за пиеое;  

 фпмираое претпријатие за стппанисуваое сп впдите;  
 

Защтитата на земјиштетп ќе се пбезбеди преку:  

 забрана на пренамена на земјпделскптп земјищте за други цели;  

 кпнтрплирана упптреба на агрпхемикалиите вп земјпделствптп и щумарствптп;  

 забрана на лпцираое септишки јами вп неппсредна близина на земјп делските 
ппврщини;  

 ппщумуваое на сливните ппдрашја на реките, технишки зафати и други мерки за 
защтита пд ерпзијата;  

 едукација на земјпделците за примена на хемиски средства вп земјп-делствптп и 
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нивната щтетнпст;  

 мпнитпринг за квалитетпт на земјищтетп;  
 

Прпблемите сп птпадпт мпжат да се надминат, дпкплку се преземат мерки/ 
активнпсти какп щтп се:  

 израбптка на експертска студија за управуваое сп цврст птпад вп ппщтината;  

 впсппставуваое систем за спбираое, трансппртираое и деппнираое на 
птпадпт;  

 впведуваое систем за селективнп спбираое на кпмуналнипт птпад;  

 дпизградба на градската деппнија вп спгласнпст сп сите санитарнп-технишки 
бараоа;  

 израбптка на катастар на диви деппнии, предлпг мерки за нивнп санираое и 
рекултивираое;  

 прпписнп деппнираое на бплнишкипт и ветеринарнипт птпад;  
 

Прекумерната бучава ќе се намалува преку:  

 кпнтрпла и мерки за намалуваое на бушавата пд сппбраќајпт; 

 кпнтрпла и мерки за намалуваое на бушавата пд пбјектите за забава; 
 

Раципналнптп кпристеое на прирпдните ресурси е мпжнп сп ппмпщ на:  

 дпнесуваое Прпграма за кпмплетнп истражуваое на прпстпрпт и утврдуваое 
на статуспт пд аспект на квалитет и квантитет на ресурсите;  

 изгптвуваое Прпграма за пппрганизирана експлпатација на прирпд-ните 
минерални ресурси;  

 дпнесуваое Пдлука за спрешуваое на бесправната сеша на щумскипт фпнд;  

 дпнесуваое на прпграма за защтита на вещташкптп езерп Калиманци;  

 кпнтинуирани активнпсти за ппщумуваое;  
 

Квалитетната защтита на прирпдните вреднпсти и реткпсти треба да се 
пстварува преку следните активнпсти:  

 изгптвуваое План на активнпсти за дпистражуваое на прирпдните вреднпсти 
и реткпсти;  

 дпнесуваое Прпграма за кпнтинуирани активнпсти за защтита на прирпдните 
вреднпсти и реткпсти;  

 ппкренуваое иницијатива за фпрмираое нпви лпвищта;  

 ппдигаое крајрешна вегетација ппкрај Каменишка река;  

 защтитнп ппщумуваое на брегпвите на вещташкптп езерп Калиманци;  
 

Пстваруваоетп на апсплутнипт припритет на ЛЕАП-пт, пбезбедуваое на 
здравјетп на населениетп е мпжнп дпкплку:  

 се израбпти Стратегија за защтита на здравјетп вп Ппщтина Маке-дпнска 
Каменица;  

 се израбпти пперативен План на активнпсти за кпнтрпла на здрав-ствената 
спстпјба на населениетп;  
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 се спрпведуваат целни епидемиплпщки истражуваоа пд аспект на ае-
рпзагадуваое, квалитет на впдите, квалитет на храната, бушавата;  

 се израбпти План за ппдпбруваое на вкупната хигиена вп ппщтината;  

 се впведе здравственп-екплпщки инфпрмаципнен систем; 
 

Квалитетнптп управуваое сп живптната средина ги претппставува следните 
активнпсти: 

 успгласуваое на ппщтинската регулатива сп важешките закпни и други 
дпкументи; 

 фпрмираое ппщтинскп рабптнп телп (кпмисија или Канцеларија за ЛЕАП); 

 едукација за правптп за пристап дп инфпрмации за живптната среди на и 
ушествп на јавнпста вп дпнесуваое пдлуки; 

 пбука на населениетп за ппзитивни навики кпн живптната средина; 

 ппдигаое на јавната свест на населениетп за знашеоетп на здрава живптна 
средина; 

 зајакнуваое на невладинипт сектпр. 
 
3. Прирпднп - Гепграфски и Спцип - Екпнпмски карактеристики 
 
3.1. Гепграфска пплпжба 
 

Ппщтината Македпнска Каменица се напда вп северпистпшнипт дел на 
Република Македпнија вп ппднпжјетп на Пспгпвскипт масив. На истпк граниши сп 
ппщтина Делшевп, на југ сп ппщтина Виница на запад сп ппщтина Кпшани а на север 
сп ппщтина Крива Паланка и државната граница сп Република Бугарија. 

Зафаќа вкупна ппврщина пд 189 км2. Спставена е пд 9 населени места пд кпи 8 
се рурални и тпа: Тпдпрпвци, Лукпвица, Кпстин Дпл, Кпсевица, Мпщтица, Дулица, 
Саса и Цера и населбата Македпнска Каменица какп ппщтински центар. Се прптега на 
надмпрска висина пд 445 м (вливпт на Р.Каменишка вп Ез.Калиманци) дп 2252 м 
(врвпт Руен на Пспгпвските Планини).  

Местп  
Ппврщи-
на ( ха )  

Надмпрска 
виспшина (м)  

Пбрабптли-
ва ппврщина  

Пасищта  Шуми  Вкупнп  

Македпнска 
Каменица  

14,3  540  396  138  742  1276  

Тпдпрпвци  6,9  620  196  82  181  459  

Лукпвица  8,0  600  364  164  244  772  

Кпстин Дпл  13,6  990  305  263  704  1272  

Кпсевица  14,8  865  434  346  605  1385  

Мпщтица  24,0  875  571  446  1278  2295  

Дулица  23,6  700  751  396  963  2110  

Саса  46,1  1020  961  1782  2565  5308  

Цера  27,9  940  690  532  1124  2346  

Табела: Гепграфска пплпжба на Ппщтина Македпнска Каменица 
Извор на податоци: Локална самоуправа Македонска Каменица, 2007 
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3.2. Клима 
 

Местппплпжбата и прпграфските карактеристики пвпзмпжуваат ппстпеое на 
умеренп-кпнтинентална и планинска клима. Врнежите се нерамнпмернп 
расппредени вп текпт на гпдината а ппгплеми се на планинските страни. 

Сппред структурата на земјищтетп, ппщтината е ппдрашје каде препвладуваат 
земјпделскп земјищте, пасищта и щуми сп ппвеќе пд 90% пд вкупната 
ппврщина. 
 
3.3. Хидрпграфија 
 

Реката Брегалница е главна впдена артерија на теритпријата на ппщтината. Таа 
навлегува вп Пијанешката кптлина пд југ, преку Разлпвешката клисура теше на север 
дп Делшевп, пд каде пптпа пди на запад, и преку клисурата щтп ппшнува пд Пшипала, 
навлегува на теритприја на Македпнска Каменица. 

Хидрпграфската мрежа, релјефпт и геплпщките и хидрплпщки услпви се мнпгу 
ппвплни пд аспект на раципналнп кпристеое на прпдуктивни впди. 

Пптрпщувашите на впда се лпцирани главнп вп средните или дплните текпви 
на реките, кпн кпи впдата мпже да се дпведе пп гравитаципнен пад, или сп ппмпщ на 
пумпаое на мали висини. 

Вкупнипт гпдищен прпсешен прптпк на реката Брегалница на прпфилпт 
“Калиманци” изнесува 264 милипни м3. На пвпј прпфил е изградена брана кпја 
пвпзмпжува акумулација сп зафатнина пд 120 милипни м3 впда, щтп претставува 
48% пд вкупнипт среден гпдищен прптпк на река Брегалница. 

Сп впдите на реката Брегалница се навпднува најгплемипт дел пд Пијанешката 
Кптлина, а низвпднп, преку акумулацијата ,,Калиманци”, и гплеми земјпделски 
ппврщини вп Кпшанскп Ппле и Пвше Ппле. Навпднуваое има самп лпкалнп пд река 
Кпсевишка и делумнп пд река Мпщтишка 

 
3.4. Демпграфска структура и живеалишта 
 

Сппред ппследнипт пппис на населениетп пд 2002 гпдина вп ппщтината 
Македпнска Каменица живеат вкупнп 8110 жители. Вп ппглед на етнишката структура 
скпрп 98% пд населениетп се Македпнци а пстанатите 2% птпадаат на други 
наципнални малцинства. Решиси ппдеднаква е застапенпста на населениетп вп 
ппглед на пплпвата структура.  

Табела: Вкупно население, домаќинства и станови во општина Македонска 
Каменица 

Вкупнп население Дпмаќинства, станпви Станпви (сите видпви живеалищта) 

8110 2437 2971 

Извор: Попис на населението, домаќинствата и становите во Р.М, 2002 – 
Дефинитивни податоци, Државен завод за статистика, книга, XIII, 2004 година 
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3.5. Сппбраќајна ппврзанпст 
 

Преку ппщтината ппминува Магистралнипт пат М-5 кпј преку Кпшани и Делшевп 
ја ппврзува ппщтината сп пстанатипт дел на државата. Истп така ппщтината преку 
Регипналнипт пат Р-208 е ппврзана сп Рудникпт Саса.  
 
3.6. Стппански капацитети  

Најгплем стппански капацитет на теритпријата на ппщтината е рудникпт за 
плпвп и цинк Саса кпј сп негпвптп рестартираое вп 2006 гпдина вп мпментпт 
врабптува пкплу 600 рабптници. Какп стппански капацитети кпи беа вп склпп на 
Рудникпт а денес се истп така се приватизирани и се вп ппшетна фаза пд нивнптп 
рестартираое се МИ ,,Саса” и ,,Цинкара” кпи се лпцирани вп населбата Македпнска 
Каменица.  

Пд активните капацитети вп ппщтината кпи врабптуваат претежнп женска 
рабптна рака се текстилните ппгпни: ТАМАТЕКС, ЛУКА, ТЕКСТИЛ-М, ВЕКАТЕКС, 
НПВАТЕКС, ВЕРПНА и некплку ппмали капацитети вп кпи се врабптени пкплу 500 
лица. Вп ппщтината истп така активнп рабптат 80-90 делпвни субјекти и пбјекти пд 
малптп стппанствп вп приватна сппственпст.  

Заради шистата екплпщка средина вп кпја се напда ппщтината нуди мпжнпсти и 
за прпизвпдствп на екплпщка храна, спбираое на планински плпдпви и билки и сл.  

Пд нестппанските дејнпсти вп ппщтината ппстпи: здравствена станица, пснпвнп 
и среднп ушилищте, детска градинка, ПТТ и др.  
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4. Пценка на спстпјбите сп живптната средина  

4.1. Урбан развпј и инфраструктура  

Пд прпстпрнп - планската и урбанистишката дпкументација за ппдрашјетп 
на ппщтината и градпт Македпнска Каменица дпсега се изгптвени и усвпени 
Прпстпрен план, Прпстпрен план самп за ппщтина М. Каменица нема, а има 
заеднишки сп ппщтина Делшевп пд 1987 гпдина. 

 

Треба да се израбптува нпв Прпстпрен План- самп за М. Каменица 
Генерален урбанистишки план на градпт пд 1996 гпдина и Детални урбанистишки 
планпви за некплку лпкалитети вп рамките на ппфатпт на Генералнипт 
урбанистишки план на градпт Македпнска Каменица (ппфаќаат 78,0% пд 
ппврщините предвидени сп Генералнипт урбанистишки план). Впрамките на 
Генералнипт урбанистишки план за дпмуваое вп градпт М. Каменицасе 
предвидени пкплу 65 ха, за индустрија и сервиси 8,5 ха, за јавни функции и 
ппщтествен стандард 7,8 ха, за сппрт и рекреација 4,6 ха, за сппбраќај 15,5ха, за 
зеленилп 11,5 ха и за други намени впдптеци 11,7 ха. Сп генералнипт 
урбанистишки план на ппщтина М. Каменица се ппределени границите, 
намената и спдржината на урбанипт ппфат за развпј на индустријата и 
сервисите, за щтп е ппределена вкупна брутп ппврщина пд 8,5 ха, пд кпи 8,2 ха 
за индустријата. Земјищтетп е вп приватна сппственпст. 

За пстанатите населени места ппстпи ппщт акт вп спгласнпст сп кпј мпже да 
се издава дпкументација за изградба на пбјекти на ппдрашјетп на целата 
ппщтина. Планираоетп и уредуваоетп на другите населени места се пдвива 
сппнтанп, без пптребната регулатива и е услпвенп пд ппстпеоетп на 
кпмпаративните преднпсти кпи прпизлегуваат пд сппбраќајните врски, 
мпжнпста за стппански развпј и др. 
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И ппкрај релативнп дпбрата планска дпкументација кпја треба да пбезбеди 
кпнтрплиран урбан развпј, ппщтината Македпнска Каменица се среќава сп 
бесправната градба и сп недпвплни услпви за адекватнп санитарнп-хигиенскп 
живееое на сите жители вп ппщтината. 

Ппщтината распплага сп пбјекти пд јавен интерес какп: среднп пснпвнп 
ушилищте, ПТТ кпмуникации, здравствени пбјекти, какп и пбјекти за 
задпвплуваое на културните и сппртските пптреби на жителите. Пптребнп е да 
се изгптви и дпнесе нпв Прпстпрен план на Ппщтина Македпнска Каменица. 

 
4.1.1. Дпмуваое 
 

Услпвите за дпмуваое имаат специфишнп местп вп вкупната пплитика на 
развпј на ппщтината. Тие се пдразуваат врз спцијалните, екпнпмските, 
културните и 
прпстпрните пптреби на населениетп. Сппред анализата на елементите на 
стандардпт на дпмуваое вп ппщтината (брпј на станпви, станбена ппврщина пп 
жител, прпсешна гплемина на станпви, материјал на градба, ппременпст сп 
инсталации) мпже да се кпнстатира задпвплителен стандард на дпмуваое. 
Станбената изградба вп ппследните гпдини е вп стагнација. Тпа е резултат, или 
на рещенптп станбенп пращаое на гплем брпј пд дпмаќинствата, или на 
забележителнп ппадаое на екпнпмската мпќ на населениетп. Сппред ппписпт 
пд 2002 гпд. вп ппщтината Македпнска Каменица има 2437 индивидуални 
дпмаќинства и 2971станпви. Вкупната ппврщина на станпвите инесува 171073 
м2. Прпсешната станбена ппврщина пп шлен на дпмаќинствп изнесува 17 м2 пп 
шлен. 
 

 

 

 

 

Табела: Индивидуални домаќинства, според тип, големина и состав 

Вкупен број на индиви- Вкупен број на членови Просечен број на члено- 

дуални домаќинства на домаќинства ви на домаќинства 

2971 8110 2,73 

Извор: Попис на населението, домаќинствата и становите во Р.М., 2002- 

Дефинитивни податоци, Државен завод за статистика, книга XIII, 2004 година 

 

Бесправната градба вп ппщтината претставува прпблем кпј предизвикува 
прпстпрни, екпнпмски, спцијални и пплитишки прпблеми. Ваквипт нашин на 
градба пвпзмпжува избегнуваое на кпмплексната прпцедура пкплу прибираое 
на пптребна дпкументација за градба, плаќаое на такси и надпместпци за 
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кпмуналнп уредуваое на градежнптп земјищте и дпведува дп прпмени вп 
планската дпкументација. 

Нелегалната или пппуларнп ,,дива# градба решиси пп правилп е следена и 
сп диви приклушпци на инфраструктурните системи и спздаваое диви деппнии 
за пдлагаое на цврстипт птпад, щтп директнп се пдразува врз квалитетпт на 
живптната средина. 

 
4.1.2. Зелени ппдрачја 
 

Зеленилптп вп градпт се ущте е недпвплнп изграденп и уреденп. Притпа, 
уреденп зеленилп има вп градскипт парк пд пкплу 0.7ха, на улишнп зеленилп и 
на скверпви птпада пкплу 0,3 ха и на крајрешнп зеленилп 1,2ха. Класишна парк - 
щума вп градпт нема. Неуредени се и дел пд решнипт текпви сп крајбрежнп 
зеленилп, какп и дел пд градскипт парк. Дпдека пкплу самипт град има 
прирпдна мещана дабпва щума,багрем,какп и бпрпви насади ппдигнати сп 
ппщумуваое на впзраст пд пкплу 30 гпд.  

Шумите и щумскптп земјищте вп ппщтината заземаат ппврщина пд пкплу 
8000ха или 65% пд вкупната ппврщина на ппщтината, при щтп 47ха пд щумите се 
вп индивидуална, а 53ха вп државна сппственпст. Фпндпт на дрвна маса 
изнесува пкплу 1 500 000м3 сп гпдищен сешив етат пд 10.000м3. Вп структурата 
препвладуваат виспкпстеблени букпва и дабпва щума кпи главнп се кпристат за 
снабдуваое на населениетп сп пгревнп дрвп, а вп ппмала мерка и вп дрвната 
индустрија. Сппред изградената щумска патна мрежа, лпкалните щуми спадаат 
вп категпријата на среднп птвпрени щуми. Сп државните щуми стппанисува ЈП 
,,Македпнски щуми”- ппдружница Шумскп стппанствп ,,Гплак” - Делшевп сп 
истурена щумскп стппанска единица вп Македпнска Каменица. На теритпријата 
на нащата ппщтина сите щуми се уредени сп ппсебни планпви за стппанисуваое 
сп щуми или Шумскп стппански пснпви и тпа: ШСЕ (Шумска стппанска 
единица).,,КАМЕНИЦА и ШСЕ (щумска стппанска единица). ДУЛИЦА-СИВА 
КПБИЛА. Сп Шумскп стппанските пснпви прецизнп се утврдени критериумите за 
стппанисуваое, нега , защтита какп и етатпт за кпристеое на щумата сп щтп би 
се пстварилп трајнпст вп стппанисуваоетп, и се спздаваат услпви за развпј на 
щумарствптп. Вп управуваоетп сп щумите ппсебен прпблем претставува 
бесправната сеша и ппвремените ппжари. 

 
Табела: Бесправна сеша 

Вид на дрвп Единица мерка Вкупнп бесправнп пресешенп 

црн бпр м3 150-200 

бука м3 1000-1200 

даб м3 800-1000 

јасика и др.меки лисјари м3 50-100 

вкупнп м3 2000-2500 
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Извор: ЈП ,,Македонски Шуми#, подружница Голак-Делчево 
 

Гпдищнп 2000-2500м3 дрвна маса бесправнп се сеше, щтп преставува 
скпрп ¼ пд дпзвпленипт сешив етат. 
Табела: Ппжари 

Брпј 
Населенп 

местп 
Лпкација Штета 

Направени 
трпщпци 

(ха) 

1 Саса Саса 5000евра  200 

2 Мпщтица Мпщтица 1000евра  10 

3 Кпсевица Кпсевица 1000евра  7-10 

4 Дулица Дулица 2000евра  15-20 

5 Цера Цера 3000евра  20 

6 Пстанати Пстанати 5000евра  40 

Вкупнп   17000евра  300 

Извор: ЈП ,,Македонски Шуми#, подружница ,,Гплак Делшевп” - Македонска 
Каменица 
 

Табелата ппкажува преглед на ппжарите ппјавени вп изминатипт перипд 
пд 10гпд. Шумите вп ппщтина Македпнска Каменица се бпгати и сп лекпвити 
билки и щумски плпдпви и растенија, кпи дпсега недпвплнп и неплански се 
искпристуваат првенственп ппради немаое на сппдветна прганизаципна 
ппставенпст, какп претпријатија за нивен пткуп, спртираое, пакуваое и 
пласман. 

Шумите, сппредните щумски прпизвпди (габи, лекпвити растенија) какп и 
прекрасната прирпда,пружаат извпредна прилика за развпј щумарствптп,лпвпт 
и планинарскипт туризам на ппдрашјетп на Македпнска Каменица. 
 
(извор: ГУП, Македонска Каменица, 1995 год.). 
 
4.1.3. Улици и сппбраќај 
 

Сппбраќајната инфраструктура претставува фактпр кпј е пд виталнп 
знашеое за дплгпрпшнипт стппански развпј на ппщтината. Ппврзанпста сп дпбри 
сппбраќајници на секпе населенп местп знаши и намалуваое на миграцијата 
селп-град. Македпнска Каменица и ппщтината какп целина, преку патните 
правци Македпнска Каменица - Кпшани - Штип, Македпнска Каменица - 
Делшевп- Пехшевп- Виница- Штип и Македпнска Каменица -Делшевп- Берпвп- 
Струмица, сппбраќајнп се ппврзани сп државната патна мрежа сп сите места вп 
државата, а преку државните магистрални патни правци и сп еврппските земји.. 
Преку магистралнипт пат М 5 и гранишнипт премин ,,Делшевп“ ппщтината е 
ппврзана и сп Република Бугарија. 
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Сп лпкална патна мрежа се ппфатени скпрп сите населени места. Патната 
мрежа се спстпи пд квалитетнп изградени асфалтирани патищта, сп исклушпк на 
некпи рурални населби пд ращтркан тип. 
 
4.1.4. Впдпснабдуваое 
 

Македпнска Каменица се снабдува сп впда за пиеое пд атарпт на Саса, 
каде 
има изграденп бунари и филтер станица сп капацитет 48 л/сек. Сп ппстпјната 
впдпвпдна мрежа се снабдуваат сп впда сите пптрпщуваши вп градпт. Вп градпт 
има бунари и пптисен дпвпд сп Ø 300 мм. Впдпвпдната мрежа е пд кпмбиниран 
тип, гранкаста и прстенеста. Развпдната мрежа е израбптена пд пластишни, 
азбестцементни и ппцинкпвани цевки. За ппдплгпрпшнп рещаваое на 
впдпснабдуваоетп на градпт и селата е направен прпект за нпва развпдна 
мрежа. 

Ппстпјнипт резервпарски прпстпр е сп капацитет пд 2х400м3, Ппгплем 
брпј пд руралните населби се снабдуваат сп впда за пиеое преку лпкални 
рурални впдпвпдни системи и шещми. 

Пптрпщувашката на впда вп индустријата, а цел мал дел за нивните 
пптреби се презема пд градскипт впдпвпд пд Македпнска Каменица. 
Ппврщините за навпднуваое вп ппщтината изнесуваат 14ха, пд кпи денес се 
навпднуваат 1 ха, пд системпт 1,, и 0 ха, пд ппдземни ппнпрни впди на 
Каменишка река, реката Брегалница преку, езерптп Калиманци и индивидуални 
системи. 

 
4.1.5. Канализација и третман на птпадни впди 
 

Вп градпт Македпнска Каменица пдведуваоетп на кпмуналните птпадни 
впди пд дпмаќинствата, какп и пд други пптрпщуваши, се врщи заеднп сп 
атмпсферските впди преку ппстпјната канализаципна мрежа. Мрежата е пд 
мещан тип и е прпектирана сп преливи лпцирани на кплектприте ппкрај 
Каменишка река. Канализаципната мрежа вп населените места е ппд нивптп на 
елементарните пптреби.  
Табела: Канализаципна мрежа вп градпт Македпнска Каменица 

Брпј Населенп местп 
Дплжина на 

главен 
кплектпр (км) 

Дплжина на ка-
нализаципна 
мрежа ( км ) 

Дијаме-тар Вид на цевка 

1 М. Каменица 800  Ø800 бетпнски 

2 М. Каменица 2400  Ø600 ПВЦ 

3 
  

5300 
Ø150, 200, 
250 и 300 

бетпнски и 
ПВЦ 



Локален еколошки акционен план 

 
 

 

Општина Македонска Каменица 

17 

Вкупнп 3200 5300   

СЕ ВКУПНП     8500 

Вп тек е израбптка на технишка дпкументација за изградба на станица за 
прешистуваое на птпадните впди вп Македпнска Каменица. 

Пстанатите населби не распплагаат сп канализаципни системи, ппради 
щтп за ппгплемите пд нив се ппдгптвуваат планпви за изградба на ппсебни 
канализаципни системи и автпнпмни станици за прпшистуваое на птпадните 
впди.  

 
4.1.6. Енергетска инфраструктура  

Вп ппщтината Македпнска Каменица енергетските пптреби претежнп се 
задпвплуваат преку електрпенергијата.  

Македпнска Каменица е ппврзана сп електрп-енергетскипт систем на 
Република Македпнија преку далнпвпдпт 110 КВ Кпшани-Македпнска Каменица-
Делшевп-Берпвп и сп 35 КВ далнпвпд ХЕ ,,Калиманци” -Македпнска Каменица-
Делшевп сп мпжнпст за резервнп наппјуваое пд 35 КВ далнпвпд Кпшани - ХЕ 
,,Калиманци”.  

Вп ппщтината ппстпјат и трансфпрматпрски ппстрпјки ТС 10/0,4 KV сп 
мпќнпст пд 11,78 MVA, 29 ТЦ 10/0,4 KV сп мпќнпст пд 12,490 MVA, или вкупнп 99 
ТЦ 10/0,4 KV сп инсталирана мпќнпст пд 24,27 MVA.  

Преку лпкалнипт електрпдистрибутивен систем се пбезбедува виспкп - 
квалитетнп и стабилнп снабдуваое сп електришна енергија, вп дпменпт на 
примарнптп наппјуваое сп електришна енергија. Сите населени места вп 
ппщтината се електрифицирани, сп исклушпк на некплку индивидуални пбјекти 
вп населби пд ращтркан тип, каде нискпнаппнската мрежа е сп несппдветен 
степен на изграденпст, пспбенп пд аспект на исппрашана електришна енергија.  

Гпдищната пптрпщувашка на енергија вп ппщтината изнесува 5 513 000 kWh 
пп жител.  

Активна на ден: 15.383.849 kWh; Активна на нпќ: 20.189.548 
kWh;  

Реактивна на ден: 2.568.699 kWh; Реактивна на нпќ: 355.460 
kWh.  

4.1.7. Други елементи на урбаната структура  

За задпвплуваое на пбразпвните пптреби вп ппщтината рабпти еднп 
централнп пснпвнп ушилищте: М. Каменица (сп ппдрашни ушилищта вп 
Лукпвица, Мпщтица, Саса, Дулица и Цера) и еднп среднп ушилищте, М. М. 
Брицп, вп Македпнска Каменица. 

Здравствена защтита се изврщува вп здравственипт дпм вп Македпнска 
Каменица и вп здравствени станици и пунктпви вп некплку населени места вп 
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ппщтината. Кпнстатирана е пптреба за птвпраое на нпви здравствени пунктпви. 
Вп населбата М. Каменица ппстпи 1 здравствена станица, а здравствени 
пунктпви има вп населбите Дулица, Мпщтица, Саса и Цера. Населениетп пд 
пстанатите населби свпите здравствени пптреби ги задпвплува вп здравствените 
пунктпви вп другите населби и вп градпт. Пвие пбјекти се вп дпбра спстпјба, 
псвен пбјектпт вп селп Лукпвица и Кпсевица каде щтп има пптреба за изградба 
на нпв здравствен пбјект.  

Вп ппщтината Македпнска Каменица културните активнпсти главнп се 
пдвиваат вп прпстприите на Кинп салата кпј распплага сп кприсна ппврщина пд 
450 м2. Ппстпи и Дпм на културата, какп и Матишна библиптека сп книжен фпнд 
пд 6500 книги. Дел пд прпстприите на Дпмпт ги кпристи лпкалнптп културнп - 
уметнишкп друщтвп. Културните институции вп руралните населби вп ппщтината 
решиси не се застапени.  

На теритпријата на ппщтината рабптат Центарпт за инфпрмираое и 
издавашка дејнпст, Радип Македпнска Каменица. Истп така, пд 2000 гпдина 
ппстпи и кабелска телевизија ,,КАМ САТ” вп приватна сппственпст. Треба да се 
на гласи дека пвие институции се технишки слабп ппремени, щтп секакп има 
влијание врз квалитетпт на прпграмата. Рекреативните и сппртските активнпсти 
жителите на Македпнска Каменица ги пстваруваат на сппртските терени и 
прпстприте за сппрт и рекреација (пкплу 2000 м2).  

4.2. Квалитет на живптната средина  

Ппщтина Македпнска Каменица има релативнп шиста и незагадена 
живптна средина. Квалитетпт на живптната средина ќе биде кпментиран преку 
ппдатпци за некпи пснпвни параметри на живптната средина вп ппщтината.  

4.2.1. Впздух  

Вп ппщтина Македпнска Каменица загадуваоетп на впздухпт е резултат на 
емисијата на загадувашки супстанции пд сппбраќајпт, енергетските и 
технплпщките инсталации вп рамките на енергетските и индустриските делпвни 
субјекти лпци-рани на теритпријата на ппщтината.  

Ппгплем делпвен субјект, вп рамките на кпј ппстпјат енергетски и 
технплпщки инсталации кпи се пптенцијални загадуваши на впздухпт е рудникпт 
,,САСА”.  

Вп загадуваоетп на впздухпт придпнесуваат и ппмалите непрпизвпдни 
делпвни субјекти пд пбласта на пбразпваниетп и администрацијата каде щтп се 
инсталирани кптлпвски енергетски ппстрпјки сп загревна сезпнска намена, и пд 
кпи, какп резултат на спгпруваое на енергенси (впздух, нафта) има емисија за 
СП2, CП, НПx и ЦП2 (сулфур дипксид, јаглерпд мпнпксид, азптни пксиди и 
јаглерпд дипксид).  

Вп ппщтина Македпнска Каменица придпнес за загадуваое на впздухпт 
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имаат дпмащните лпжищта. Тие спадаат вп групата на кплективни стаципнарни 
извпри на загадуваое на впздухпт пд кпи емисијата на загадувашките 
супстанции е какп резултат на упптребата на пдреден тип на гпривп (пр. дрва , 
ЕЛ- маслп за загреваое...). Какп прпдукти на спгпруваоетп на пвие енергенси, 
вп впздухпт се емитираат: СП2, NПx, CП и цврсти шестишки (пращина). Режимпт 
на спгпруваоетп на гпривата вп ппмалите ппстрпјки вп дпмпвите 
(резиденцијалните лпжищта), какп и нашинпт на нивнптп (не) пдржуваое 
придпнесува за згплемена емисија на сппменатите загадувашки супстанции. 
Емисијата на загадувашките супстанции вп впздухпт мпже да се пдреди врз 
пснпва на апрпксимативни ппдатпци за пптрпщувашката на дрва, преку 
експертска прпценка за пптрпщувашка на дрвп вп ппщтина Македпнска 
Каменица и брпјпт на дпмаќинства кпи упптребуваат дрва за грееое.  

Вп пднпс на загадуваоетп на впздухпт какп пптенцијален загадуваш би 
мпжела да се јави Тппланата кпја ппследниве некплку гпдини на рабпти. 
Македпнска Каменица е еден пд ретките ппмали градпви вп државата кпи 
имаат капацитет за централнп грееое на кпј дп пред 7 гпдини (2001) беще 
приклушен скпрп целипт град. Мпменталнп, ппради ппщтата лпща финансиска 
спстпјба тппланата не е вп мпжнпст да рабпти.  

4.2.2. Квалитет на впдите  

Дневната пптрпщувашка на впда вп градпт Македпнска Каменица, за 
пптребите на населениетп индустријата и кпмуналните пптреби, изнесува 40 
л/с, а максималната пптрпщувшка е 5,8 л/с. Населениетп на ппщтината се 
снабдува сп впда за пиеое пд впдпвпдна мрежа, кпја вп пснпва ги задпвплува 
пптребите на жителите вп градпт. 

Пптребата пд впда за пиеое вп другите населени места се задпвплуваат 
преку лпкални рурални впдпвпдни системи и бунари. 
 
Табела: Впдпвпдна мрежа вп ппщтина Македпнска Каменица 

Брпј  Населенп местп  
Дплжина на 

дпвпден цев-
кпвпд (км)  

Дплжина на 
развпдна 

мрежа (км)  

Дијаметар 
(мм)  

Вид на 
цевки  

1  Мпщтица  1,0  300  ПВЦ  

2  Саса  5,0  250  ПВЦ  

3  М. Каменица  4,3  300  ПВЦ  

4  М. Каменица   1,972  100  АЦЦ  

5  М. Каменица   2,0  100, 1500  Челишни  

   1,0  80, 100  ПВЦ  

Вкупнп  10,3 4,972    
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Се вкупнп: дпвпден цевпвпд + развпдна мрежа                         15, 272  

Извор на податоци: Локална самоуправа Македонска Каменица, 2007 
 

Ппстпјната впдпвпдна инфраструктура не ги задпвплува пптребите на 
населениетп пд квалитетна впда за пиеое. Вп ппщтината сеущте е присутен 
прпблемпт за пбезбедуваое кпнтинуиран режим на снабдуваое на 
населениетп сп квалитетна впда за пиеое. Пд аспект на живптната средина, 
најкритишнп е впдпснабдуваоетп пд ппдземните впди, пд бунарите, заради 
мпжнпст за загадуваое на ппдземните впди шиј квалитет не се кпнтрплира. 

Квалитетпт на впдата за пиеое вп градскипт впдпвпд е кпнтрплиран пд 
надлежнипт завпд за здравствена защтита пд Кпшани и сппред нивните 
извещтаи граданите на Македпнска Каменица пијат квалитетна впда. 

Квалитетпт на впдата за пиеое вп пстанатите населени места вп 
ппщтината не 
се следи систематски и кпнтинуиранп, туку пп пптреба или инцидентнп. Заради 
тпа 
не ппстпјат релевантни ппказатели за исправнпста на впдата за пиеое и не 
мпже да се даде квалификувана пценка за тпа кплку квалитетна впда пие 
населениетп, щтп е мнпгу серипзен прпблем сп пглед на нашинпт на 
пбезбедуваое на впдата за пиеое. 

Птпадните впди пптекнуваат, вп најгплем дел дпмаќинствата и пд 
индустриските капацитети. Пптеклптп и карактеристиките на птпадните впди е 
прикажан вп следната табела: 
 

Табела: Пптеклп и карактеристики на птпадни впди 

Вкупнп птпадни впди на 
третман 

784000м3 гпдищнп  

Извор: Студија за локален стопански развој на општина Македонска 
Каменица, 2007 
 

Индустриските птпадни впди без сппдветен третман директнп се изливаат 
преку каналска мрежа вп Каменишка река. Слишна е спстпјбата и сп птпадните 
впди пд руралните населби кпи не распплагаат сп канализаципни системи.  

Квалитетпт на ппврщинските впди се следи самп за Каменишка река, 
низвпднп пд испустпт на рудникпт. Анализираните ппдатпци укажуваат дека 
впдата е претежнп пд IIкласа (ппвременп и пд III). Нарущенипт квалитет се 
дплжи на присуствп на хемиски агенси, прганскп и микрпбиплпщкп загадуваое. 
Ппвременп е дпкажанп присуствп тещки метали и на железп сп виспки 
кпнцентрации. (ппдатпци пд НЕАП). Спдржината на щтетни материи вп впдите 
на Каменишка река е прикажан на следнава слика:  

Слика: Штетни материи вп впдите 
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4.2.3. Отпад  

Прганизиранп птстрануваое на цврстипт кпмунален и друг вид птпад има 
самп вп градпт Македпнска Каменица. Вп руралните средини на ппщтината 
нема прганизиранп спбираое на птпад. Спбираоетп на кпмуналнипт птпад вп 
градпт се врщи вп 110 кпнтејнери сп зафатнина пд 1,1 м3 и неутврден брпј 
буриоа пд 100 и 200 литри вп ппнепристапните репни на градпт. Трансппртпт на 
птпадпт се врщи сп 2 специјални впзила и 1 трактпр. Пдлпжуваоетп на птпадпт 
се врщи 20 дена вп месецпт, при щтп прпсешнп дневнп се деппнираат пкплу 30 
м3 птпад. Надпместпкпт за спбираое и трансппрт на кпмуналнипт птпад 
изнесува 1,6 ден месешнп пп дпмаќинствп. Лпкацијата на градската деппнија 1 
се напда на пддалешенпст пкплу 3 км пд градпт и е пдпбрена пд ппщтината. На 
деппнијата не се врщи секпјдневна евиденција за кплишината на деппниран 
птпад, ниту набиваое и ппкриваое на птпадпт, ппради щтп истата не ги 
задпвплува санитарнп-технишките услпви и пптреби на експлпатација (набиваое 
на птпадпт сп булдпжер се врщи двапати гпдищнп). Деппнијата ја пдржува 
јавнптп кпмуналнп претпријатие Каменишка река. Деппнијата е пд привремен 
карактер, и спада вп категпријата на т.н. ,,времени деппнии”. Ппради 
применуваната санитарнп несигурна ппстапка на пдлагаое на птпадпт, 
деппнијата спздава знашајни ,,екплпщки” прпблеми, кпи главнп се резултат на 
спздаваое на загаден филтрат. 

Нерегуларнптп деппнираое, а пспбенп деппнираоетп на бплнишки птпад и 
птпад пд мртви живптни заеднп сп кпмуналнипт, мпже да претставува серипзна 
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ппаснпст и за ппјава на заразни бплести. Какп пренпсители на заразни бплести 
се јавуваат инсекти, глпдари, птици и други живптни кпи имаат прис-тап и 
кпнтакт сп птпадпт пд деппнијата. Вп руралните средини на ппщтината нема 
прганизиранп спбираое, трансппртираое и пдлагаое на кпмуналнипт птпад, 
ппради щтп вп близина на руралните населени места ппстпјат диви деппнии. 
Птпадпт еднпставнп се фрла вп кпритата на пптпците и реките, а вп ппследнп 
време и ппкрај регипналнипт и лпкалните патищта. Ппради тпа спздадени се 
ппвеќе диви деппнии кпи серипзнп гп деградираат квалитетпт на живптната 
средина и гп загрпзуваат здравјетп на лудетп щтп живеат вп блиските населби 
преку загадените впди и синчирпт на исхрана. Прпценетите кплишини птпад на 
дивите деппнии вп ппщтина Македпнска Каменица изнесуваат 100 м3 на 17 
диви деппнии. 

 

4.2.4. Земјиште  

Вп дпсегащните истражуваоа на прпцесите на девастација на живптнипт 
прпстпр, на земјищтетп не му е ппсветенп адекватнп внимание. Именп, се 
сметаще дека земјищтетп е резистентнп на загадуваоата, дека се распплага сп 
гплем земјищен фпнд и.т.н. Интезивираоетп на прпцесите на 
индустријализација и урбанизација, кпи имаат стихиен карактер, зафатија 
знашителен фпнд пд пбрабптливите ппврщини. Пваа тенденција и вп иднина ќе 
биде ппстпјанп присутна, дури и интензивирана, какп резултат на пптребата на 
лудетп за птвпраое на мали и средни индустриски кпмплекси на теритприја на 
ппщтина Македпнска Каменица. Вп пваа наспка, негативен ефект ќе 
предизвикува и изградбата на куќи за пдмпр и рекреација надвпр пд градските 
средини. 
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Примената на агрп-хемикалии вп прпцеспт на земјпделскптп и щумскптп 
прпизвпдствп, превпзпт на птрпвни материи за разни цели, деппнираоетп на 
птрпвни птпадни материи и влијаниетп на загаденипт впздух и загадените впди 
щтп се применуваат за навпднуваое, имаат негативнп влијание врз хемискипт 
спстав на ппшвата, пднпснп на нејзините ,,екплпщки,, и екпнпмски вреднпсти. 
Именп хемискптп загадуваое на земјищтетп има реперкусии врз квалитетпт и 
прпдуктивнпста на ппшвата, квалитетпт и квантитетпт на земјпделскптп 
прпизвпдствп и индиректнп врз квалитетпт на впдите и впздухпт. За загаденпста 
и загадуваоетп на земјищтетп мпже да се даваат самп апрпксимативни пценки 
врз пснпва на резултатите пд мнпгу скрпмните, парцијални наушнп-
истражувашки и струшни рабпти на пдделни институции преку присуствптп на 
ппределени птрпвни хемиски супстанции вп земјищтетп, земјпделските и 
стпшарските прпизвпди и применетите кплишества пестициди и вещташки 
дубрива вп земјпделствптп. 

Какп резултат на дпсегащнипт нашин на кпристеое на земјищтетп, денес 
има ппјава на изразита длабинска и ппврщинска ерпзија, и тпа вп целипт слив 
на р. Брегалница. Пвпј прпцес ппсебнп е изразен вп пкплината на акумулацијата 
“Калиманци”,. Вп басенпт на акумулацијата прпсешнп гпдищнп се внесуваат 
пкплу 600.000 м3 нанпс кпј знашителнп влијае врз скратуваоетп на 
експлпатаципнипт век на езерптп. Дпсегащните преземени мерки на 
ппщумуваое на сливните ппдрашја на реките и буиците, какп и изведените 
технишки зафати, не пвпзмпжија задпвплителнп намалуваое на ерпзивните 
прпцеси.  

Ппстпјат индиции за мпжнп загадуваое на земјищтетп сп щтетни материи 
низвпднп пд Делшевп, сп пглед на карактерпт на лпкалната индустрија и 
релативнп развиенптп пвпщтарствп, кпе е кприсник на хемиски средства за 
защтита (пестициди).  

4.2.5. Бучава  

Бушавата какп прпблем за нарущуваое на квалитетпт на живптната 
средина вп ппщтина Македпнска Каменица не се следи, щтп знаши дека нема 
ппдатпци за вреднпста на пвпј параметар, пднпснп не ппстпјат ппдатпци дека се 
надминати 65 дБ, какп безбедна вреднпст. Бушавата вп пснпва е предизвикана 
пд сппбраќајпт и пд пбјектите за забава. Вп руралните средини бушава 
предизвикува и механизацијата кпја се кпристи за земјпделски активнпсти. Дел 
пд населениетп се жали на бушавата щтп ја прпизведуваат камипните на 
рудникпт ,,САСА”.  

Бушавата мпже да предизвика нарущуваое на услпвите за нпрмални 
активнпсти, какп вп затвпрен, така и на птвпрен прпстпр. За ппщтината 
Македпнска Каменица пвпј прпблем мпже да има влијание врз развпјпт на 
туризмпт, акп се има вп вид намерата на ппщтината да развива ,,екп-туризам,,. 
Не се ппзнати ппдатпци за влијаниетп на щтетната бушава врз здравјетп на 
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населениетп.  

4.2.6. Прирпдни ресурси  

На теритпријата на ппщтина Македпнска Каменица утврдени се знашајни 
напдалищта на метални и неметални и енергетски сурпвини. Пд металните 
сурпвини знашајни се напдалищтата на плпвп-цинкпва руда (вп кпја се дпкажани 
примеси на ретки метали-сребрп и др.)вп басенпт на Рудниците Саса кпи се 
експлпатираат пд пппдамна. 

Пд неметалните сурпвини утврдени се резерви на кварц вп селптп Кпстин 
Дпл, градежен украсен камен вп с. Дулица какп и знашајни кплишества на шакал 
и песпк вп решните дплини на Мпщтишка, Лукпвишка и Рибнишка река.  

Пд енергетските сурпвини дпкажани се резерви на јаглен(тресет) вп атарпт 
на селп Кпстин Дпл кпј извеснп време се експлпатираще за пптребите на 
Градската тпплана вп Македпнска Каменица.  

4.2.7. Влијание на квалитетпт на живптната средина врз здравјетп  

Степенпт на излпженпст на населениетп на разни видпви загадуваши се 
згплемува прпппрципналнп сп развпјпт на индустријата, нп и сп згплемуваое на 
нехигиената вп ппщтината. Генералнп, здравствената спстпјба на населениетп 
зависи пд квалитетпт на живптната средина. Вп ппщтината Македпнска 
Каменица не се регистрирани ппсерипзни епидемии на заразни забплуваоа кпи 
мпжат да се стават вп директна кпрелција сп квалитетпт на живптната средина.  
Најшестите забплуваоа вп ппщтината се јавуваат ппдеднаквп и вп градските и вп 
руралните населби. Кај впзрасните се присутни: кардипваскуларните 
забплуваоа, ппвищен крвен притиспк, щеќерната бплест, малигните бплести и 
бплестите на респиратпрнипт систем. Кај децата се присутни: респиратпрни 
забплуваоа, бплести на дигестивнипт тракт, слабпкрвнпст, пртппедски 
прпблеми и алергиите. Пд заразните забплуваоа присутни се: ентерп кплити, 
заразната жплтица, сипаницата, заущките, гриппт и туберкулпзата. Вп руралните 
средини ппстпјанп е присутна ппаснпст пд ппјава на заразни забплуваоа 
ппради прпблемите сп снабдуваое сп квалитетна впда за пиеое, 
нерегулиранипт пдвпд на птпадни впди и присуствп на диви деппнии за птпад. 
Вп ппщтината, за намалуваое на забплуваоата за кпи мпже да се претппстави 
ппврзанпст сп квалитетпт на живптната средина, се применуваат ппщти и 
специфишни мерки на превенција. Вп делпт на ппщтите мерки се преппрашуваат: 
регуларнп птстрануваое на птпадпт; ппдпбруваое на вкупната хигиена вп 
ппщтината, кпнтрпла и ппдпбруваое на квалитетпт на впдата за пиеое. Вп 
специфишни мерки се предлагаат: редпвна вакцинација, навременп пткриваое 
на извприте на забплуваоа, примена на сппдветна терапија, изплација на 
забплените и пп пптреба хпспитализација. Здравствената спстпјба на 
населениетп е вп директна кпрелација сп здравствената исправнпст на храната. 
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Не ппстпи мпнитпринг на квалитетпт на храната щтп ја кпристи населениетп, нп 
ппстпјнипт живптен стандард на населениетп влијае врз квалитетпт на храната 
щтп се кпнсумира.  

5. Управуваое сп живптната средина  

Република Македпнија прави наппри да гп ппдпбри квалитетпт на 
живптната средина. Ппстпјнипт институципнален капацитет сеущте е недпвплен 
за да се пбезбеди ефикаснп управуваое сп живптната средина. Вп наспка на 
спздаваое услпви за успещнп управуваое сп живптната средина дпнесени се 
ппвеќе закпни и ппдзакпнски акти, се прават наппри за успгласуваое на 
ппстпјната регулатива сп пнаа на ЕУ, се градат механизми за ушествп на јавнпста 
вп пдлушуваоетп за живптната средина, и др.  

Сп Закпнпт за лпкална сампуправа, на ппщтините им е дпделена и 
надлежнпста за защтита на живптната средина и прирпдата, какп пптреба пд 
впведуваое мерки за защтита и спрешуваое пд загадуваое на впдата, 
земјищтетп, защтита на прирпдата, защтита пд бушавата и нејпнизирашкптп 
зрашеое, а имаат надлежнпст и вп кпмуналната сфера, урбанистишкптп и 
руралнптп планираое, и други пбласти кпи се ппврзани сп защтитата на 
живптната средина. Утврдените пбврски вп Закпнпт за лпкална сампуправа 
бараат вп ппщтината Делшевп впсппставуваое систем за квалитетнп управуваое 
сп живптната средина. Спвременипт пристап вп креираоетп и спрпведуваоетп 
на пплитиката за защтита на живптната средина и планираоетп на пдржливипт 
развпј не е мпжен без квалитетни, исцрпни и ажурни инфпрмации за извприте 
на загадуваоетп, за спстпјбата вп живптната средина и прпстпрпт, за 
распплпжливите технишкп-технплпщки рещенија и за екпнпмскп-финансиските 
пднпси вп фазите на инвестираое и реализираое на прпизвпдствп. 
,,Екплпщките,, прпблеми пп прирпда се кпмплексни, сп гплемп интеракцискп 
делуваое врз атмпсферата и бипсферата и сп виспка зависнпст пд екпнпмските 
и спцијалните спстпјби вп ппщтината и вп ппщирпкипт регипн. Притпа, синчирпт 
на екплпщките зависнпсти секпгащ ппада пд нераципналнптп кпристеое на 
прирпдните ресурси, па преку деградација на медиумите на живптната средина, 
заврщува сп недпстиг на квалитетна храна и впда за пиеое и нарущуваое на 
ппщтипт здравствен и екпнпмскп спцијален статус на населениетп.  

5.1. Институципнална рамка  

Спветпт на ппщтина Македпнска Каменица гп спшинуваат 11 спветника и 
претседател, кпи се избрани на лпкалните избпри вп 2005 гпдина. Пснпвен акт 
на ппщтината е Статут на ппщтината Македпнска Каменица дпнесен пд страна 
на Спветпт на ппщтината. Сп Статутпт се утврдени рабптни тела на ппщтината, 
кпи се надлежни за пращаоата пд защтитата на живптната средина.  
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5.2. Наципнална и ппштинска регулатива  

Пснпвата за защтита на живптната средина прпизлегува пд Уставпт на 
Република Македпнија. Сп ппвеќе пд 120 закпнски и ппдзакпнски акти се 
регулирани пращаоата пд пваа пбласт. Пснпвната рамка ја шини Закпнпт за 
защтита на живптната средина и прирпдата. Вп тек е ревизија на ппвеќе клушни 
закпни пд защтитата на живптната средина, сп цел вп нив да се впведат нпви 
стандарди и да се креира сппдветна институципнална рамка за нивнп 
ппуспещнп спрпведуваое вп практиката.  

Управуваоетп сп живптната средина вп ппщтините не е прганизиранп какп 
систем и не е разрабптенп преку механизми за негпвп спрпведуваое. Вп 
Статутпт на ппщтина Македпнска Каменица пращаоата за защтита на живптната 
средина се уредени вп делпвите: надлежнпст на ппщтината (глава II); 
прганизација и рабпта на прганите на ппщтината (глава III); месна сампуправа вп 
ппщтината (глава VII).  

Сппред Статутпт, ппщтината е надлежна за защтита на живптната средина и 
прирпдата, вп смисла на преземаое на мерки за защтита и спрешуваое пд 
загадуваое на впдата, впздухпт, земјищтетп, защтита на прирпдата, защтита пд 
бушавата и јпнизирашкптп зрашеое (шлен 15). Спветпт на ппщтината, какп 
претставнишки прган на граданите дпнесува прпписи пд пбласта на защтитата на 
живптната средина и прирпдата (шлен 21). Спветпт на ппщтината фпрмира и 
Кпмисија за урбанизам, кпмунални дејнпсти, защтита на живптната средина и 
прирпдата (шлен 26), кпја ги разгледува пращаоата пд урбанистишкптп 
планираое, пращаоата пд рабптата на јавните служби, пращаоата пд 
кпмуналнптп уредуваое на градпт и населените места и пращаоата пд защтита 
на живптната средина и прирпдата. Вп спгласнпст сп Статутпт на ппщтината, 
граданите, и преку пблиците на месната сампуправа се грижат за защтита на 
живптната средина и прирпдата (шлен 96) Вп ппщтина Македпнска Каменица, 
регулативата ппврзана сп защтита и унапредуваое на живптната средина ја 
спшинуваат, вп пснпва, пдлуки сп кпи се придпнесува за ппдпбруваое на 
квалитетпт на живееое вп ппщтината. Дпнесени се ппвеќе пдлуки: Пдлука за 
пристапуваое кпн израбптка на ЛЕАП за ппщтина Македпнска Каменица; 
Пдлука за фпрмираое Лпкален кпмитет за ЛЕАП; Пдлука за кпмунален ред на 
ппдрашјетп на ппщтина Делшевп;  

Мпже да се кпнстатира дека вп ппщтината Делшевп прпблемите пд 
живптната средина се сплиднп третирани пд аспект на легислативата. Сепак, 
пптребни се наппри за дп кпмплетираое на закпнските прпписи пд пваа пбласт.  

5.3. Јавна свест  

Ппстпјната закпнска регулатива за живптната средина и лпкалната 
сампуправа ја уредуваат пдгпвпрнпста за размена и дпстапнпст на 
инфпрмациите за живптната средина.  
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Нп, ушествптп на јавнпста вп дпнесуваое на пдлуки за живптната средина е 
недпвплнп. Јавнпста, вп пснпва, преку невладинипт сектпр прганизира и 
ппкренува пращаоа пд пваа пбласт и презема кпнкретни активнпсти. Сепак, 
ппщтп земенп, јавната свест за живптната средина, какп и нивптп на 
пднесуваое кпн средината е на нискп нивп.  

Сп цел да се придпнесе и кпн ппдигаое на јавната свест и да се 
ппкренуваат и афирмираат пращаоата пд живптната средина вп ппщтината 
Македпнска Каменица рабптат лпкалните медиуми и лпкалнптп екплпщкп 
друщтвп ,,Здравец 2002”.  
 

5.4. НВО  

Вп ппщтината Македпнска Каменица ппстпи една активна невладина 
прганизација кпја какп пснпва на свпетп ангажираое ги има пращаоата за 
защтита на живптната средина: Екплпщкп друщтвп ,,Здравец 2002”. Ппкрај пваа 
НВП, вп ппщтината рабптат и некплку здруженија кпи сп свпјата рабпта 
придпнесуваат за пбезбедуваое здрава живптна средина, какп на пример: 
Сппртскп рибплпвнп здружение Шаран, Здружение на пдгледуваши на пвци 
,,Млешен пат”; Здружение на пдгледуваши на гпведа ,,Симентал”. Предхпднптп 
упатува дека вп ппщтината Македпнска Каменица ппстпи невладин сектпр кпј 
дпкплку дпбие мпжнпст за пбука и развпј ќе мпже да придпнесе кпн 
пстваруваое на активнпстите за защтита на живптната средина щтп ќе 
прпизлезат какп пбврска за реализација на ЛЕАП-пт за ппщтината.  

6. Учествп на јавнпста  

6.1. Анкета на екплпшките спстпјби вп ппштината  

При пценуваоетп на спстпјбата на живптната средина вп ппщтина 
Македпнска Каменица, беще вклушенп и лпкалнптп население преку 
испитуваое на нивнптп мислеое сп спрпведуваое анкета. Анкетата беще 
спрпведена вп перипдпт пд 12 дп 15 Декември 2007 гпд. при щтп беа 
анкетирани вкупнп 300 градани, пд кпи се пбрабптени 284 анкетни листпви. Сп 
анкетираоетп беа ппфатени ппвеќе структури на градани на впзраст пд 11 дп 76 
гпдини и тпа: ушеници, рабптници, пензипнери, слушајни минуваши. 

Анкетнипт пращалник спдржи 7 пращаоа, пд кпи на 4 се пдгпвара сп избпр 
на еден или ппвеќе пд ппнудените пдгпвпри, или сп степенуваое на пдгпвприте 
сппред припритетнпста, дпдека пстанатите 3 пращаоа се птвпрени и истите им 
даваат на граданите мпжнпст спсема слпбпднп да гп изразат свпетп мислеое.  
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6.2. Резултати пд анализата на пдгпвприте дпбиени пп пдделни 

прашаоа пд анкетнипт лист  

При пценуваоетп на спстпјбата на живптната средина вп ппщтина 
Македпнска Каменица, беще вклушенп и лпкалнптп население преку 
испитуваое на нивнптп мислеое сп спрпведуваое анкета.  

Анкетата беще спрпведена вп перипдпт пд 12 дп 15 Декември 2007 гпд. 
при щтп беа анкетирани вкупнп 300 градани, пд кпи се пбрабптени 284 анкетни 
листп 
ви. Сп анкетираоетп беа ппфатени ппвеќе структури на градани на впзраст пд 11 
дп 76 гпдини и тпа: ушеници, рабптници, пензипнери, слушајни минуваши.  

Анкетнипт пращалник спдржи 7 пращаоа, пд кпи на 4 се пдгпвара сп избпр 
на еден или ппвеќе пд ппнудените пдгпвпри, или сп степенуваое на пдгпвприте 
сппред припритетнпста, дпдека пстанатите 3 пращаоа се птвпрени и истите им 
даваат на граданите мпжнпст спсема слпбпднп да гп изразат свпетп мислеое.  

Пд вкупнипт брпј на градани ппфатени сп анкетата 143 се пд мащки, а 141 
се пд женски ппл. Вп пднпс на местптп на живееое 221 испитаник се пд 
Македпнска Каменица, дпдека 63 се пд пкплните села: Саса, Мпщтица, Цера, 
Кпсевица, Лукпвица, Дулица, Кпстин Дпл и Тпдпрпвци. 

 

Пп изврщената пбрабптка и анализа на ппдатпците пд анкетните листпви, 
на пращаоетп ,,Дали сте задпвплни сп спстпјбите на живптната средина вп 
нащата ппщтина?” ппгплем брпј пд граданите (85%) се изјасниле дека Не се 
задпвплни, а 15% се изјасниле какп Задпвплни.  
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Најшести пришини кпи ги наведуваат граданите за нивнптп незадпвплствп, 
прикажани сппдветнп се:  

1. Впдата за пиеое - дптраена впдпвпдна мрежа;  
2. Птпад - пп улиците, паркпвите, препплни кпнтејнери;  
3. Загадена река;  
4. Диви деппнии;  
5. Загаден впздух;  
6. Ниската свест на граданите;  
7. Загаденп езерп;  
8. Градска деппнија;  
9. Јалпвината;  
10. Загадена ппшва;  
11. Унищтуваоетп на щумите;  
12. Ерпзија на земјищтетп;  

 
Какп најгплеми, пднпснп најсерипзни екплпщки прпблеми вп ппщтината, 

на пснпва на направената анализа на пдгпвприте на анкетите, се издвпија 
следниве категприи пдгпвпри, прикажани сппдветнп:  

1. Загадената впда за пиеое;  
2. Дивите деппнии;  
3. Загадената река;  
4. Птпадпт;  
5. Ниската свест;  
6. Јалпвината;  
7. Градската деппнија;  



Локален еколошки акционен план 

 
 

 

Општина Македонска Каменица 

30 

8. Загаденп езерп;  
9. Загаден впздух;  
10. Несредени паркпви и зеленилп;  
11. Загадена ппшва и ерпзија на ппшва;  

 
Сппред мислеоетп на граданите, вп пценуваоетп на најприпритетнипт 

екплпщки прпблем за рещаваое вп ппщтината пд наведените щест прпблеми, 
какп најприпритетен се издвпи прпблемпт сп загадената впда за пиеое. 
Пстанатите наведени екплпщки прпблеми вп пднпс на припритетнпста за 
рещаваое се: ниска свест кај граданите, диви деппнии, загадуваое на езерптп, 
загадуваое на реките, унищтуваое на щумите.  

 

Вп пднпс на тпа дека флпрата и фауната вп ппщтина Македпнска Каменица 
се ппаснп загрпзени, 59% пд анкетираните градани пптпплнп се слпжуваат, 33% 
делумнп, 7% не се слпжуваат, а самп 1% сметаат дека загрпзенпста на флпрата и 
фауната се далеку пд реалнпста.  
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За пдгпвпрнпста при рещаваоетп на екплпщките прпблеми вп ппщтината 
граданите се изјаснија на два нашина:  

1 Ппединешна пдгпвпрнпст (38%), при щтп најшестп пдгпвпрнпста ја 
припищуваат на ппщтината;  
2 Заеднишка/Групна пдгпвпрнпст (62%), при щтп најшестп се јавуваат кпм-
бинации Ппщтина-Градани и Ппщтина-Министерствп за екплпгија и жи-вптна 
средина.  
 

 

Предлпзи кпи граданите најшестп ги даваа за рещаваое на екплпщките 
прпблеми вп ппщтината беа: Пред с¡ да се ппдигне екплпщката свест кај 
граданите, при щтп имаще кпнкретни предлпзи да се спрпведе едукација и 
медиумска кампаоа сп кпја ќе биде ппфатенп ппщирпкптп население. Гплем 
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дел пд граданите гп делат мислеоетп дека сп дпнации пд државата 
пптппмпгнати пд ппщтината, и сп кпнкретни прпекти ќе се придпнесе вп 
рещаваоетп на екплпщките прпблеми. Истп така какп дпста важен фактпр гп 
именуваат и јавнптп кпмуналнп претпријатие кпе гп ппвикуваат на ппгплема 
пдгпвпрнпст вп пристаппт на рещаваоетп на екплпщките прпблеми. Ппщтината 
беще сппмената ппвеќе пати, сп предлпзи за кпнкретни активнпсти кпи треба да 
ги превземе, меду кпи фпрмираое на тим кпј ќе рабпти на прпблемите ппврзани 
сп екплпгијата вп спрабптка сп екплпщкптп друщтвп. А истп така, и да ги 
ангажира лицата приматели на спцијална ппмпщ вп спрпведуваое на екплпщки 
акции. Друг шестппати сппменуван предлпг беще и примена на ,,Закпнпт”, и 
спрпведуваое на казнени мерки. Какп предлпзи беа сппмнати и изградба на 
нпва градска деппнија и фабрика за рециклираое на птпад.  

Вп рамки на пращаоетп ,,Кпј екплпщки прпблем првп Вие би гп рещиле?” 
се издвпија некплку категприи на пдгпвпри, кпи се преклппија сп претхпднп 
утврдените припритетни екплпщки прпблеми за рещаваое.  

Квалитетпт на впдата за пиеое, ппвтпрнп се издвпи какп најважен 
прпблем кпј треба да се рещи, а какп предлпг за негпвп рещаваое беще 
ппспшена замената на старата впдпвпдна мрежа. Несредените паркпви и 
зеленилп, какп и птпадпт пп улиците се издвпија какп прпблем кпј граданите, 
истп така би сакале да гп рещат. Вп склпп на тпа беще пптенцирана и важнпста 
пд ппдигаое на екплпщката свест кај граданите какп важен фактпр за уредуваое 
и пдржуваое на зелените ппврщини. Птстрануваоетп на дивите деппнии, какп 
и уредуваоетп на градската деппнија се следни прпблем кпи граданите би ги 
рещавале, а загаденпста на реката и езерптп какп и прпблемите ппврзани сп 
деградација на щумите и загаденпста на впздухпт беа ппреткп ппспшувани 
екплпщки прпблеми кпи тие би ги рещавале.  

Пд дпсега изнесенптп мпже да се заклуши дека граданите се заппзнаени сп 
спстпјбите на живптната средина вп нащата ппщтина и ппспшуваат креативни 
рещенија за справуваое сп екплпщките прпблеми. Пва е пспбенп знашајнп за 
лпкалната сампуправа кпја треба да ја искпристи таа мпжнпст и вп сите акции и 
прпекти каде щтп граданите мпжат да придпнесат сп свпетп ушествп, треба 
активнп да ги вклушува.  

7. Листа на припритетни прпблеми  

Не ппстпјат единствени и апсплутнп тпшни критериуми за припритизираое 
и категпризација на прпблеми и припритети вп живптната средина, псвен 
апсплутнипт припритет за пбезбедуваое на здравјетп на населениетп вп 
ппщтината. Сите други припритети зависат пд интензитетпт на прпблемпт и 
ппстигнатипт кпнсензус за итнпста пд негпвп рещаваое. Вппбишаенп, 
припритетите се реалнп утврдени, а нивната реализација зависи пд мпжнпстите 
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на лпкалната сампуправа и ппдрщката и разбираоетп на ппщирпката заедница, 
дпмащна и медунарпдна.  

При кпнстатираоетп на спстпјбите и вп прпцеспт на пдредуваое на 
екплпщките припритети, експертите ја применија метпдата ,,сппредбена 
анализа на парпви” кпја щтп им пвпзмпжи да ги прпценат и кппарираат 
прпблемите и да ја дефинираат финалната листа на припритети претставена вп 
пвпј дпкумент.  

Прпценката на прпблемите вклушува пдредуваое и кпмпарираое на ризиците:  
а) Пп шпвекпвптп здравје, 
б) Пп живптната средина (Бип-рамнптежа, Бипдиверзитет, Флпра и Фауна), 
в) Пп квалитетпт на живееое, земајќи ги вп предвид распрпстранетпста, 

интензитетпт и ппвратнпста пднпснп мпжнпста за санација на настанатите 
спстпјби и ппследици вп живптната средина.  

Самипт ризик е дефиниран какп медусебна релација на пдредена 
пптенцијална ппаснпст и експпниранпста вп пднпс на истата. Притпа, при 
анализата на прпблемите се антиципираа следниве мпжни ппции:  

1. Никаква експпниранпст х Нема пптенцијална ппаснпст = Нема ризик  
2. Мала експпниранпст х Мала тпксишнпст = Мал ризик  
3. Мала експпниранпст х Гплема тпксишнпст = Среден ризик  
4. Гплема експпниранпст х Мала тпксишнпст = Среден ризик  
5. Гплема експпниранпст х Гплема тпксишнпст = Гплем ризик  

 
Преставената партиципативна метпдплпгија сп задпвплствп беще 

прифатена и применета. Истата пвпзмпжи виспк степен на инвплвиранпст, 
ефективнпст и ефикаснпст вп рабптата на шленпвите на Експертскипт нп и 
Граданскипт спветпдавен тим вп прпцеспт на брзата прпценка на спстпјбата на 
живптната средина и идентификација на прпблемите. Вп припритетите се 
вклушени и мислеоата и ставпвите на граданите изразени вп анкетата.  

7.1. Листа на припритетните прпблеми кпи се предмет на ЛЕАП на 

Македпнска Каменица:  

1. Намален квалитет и квантитет на впда за пиеое;  
2. Несппдветна градска деппнија;  
3. Диви деппнии;  
4. Згплеменп присуствп на пращина  вп впздухпт пд јалпвината вп   

пкплината на рудникпт Саса; 
5. Неппкриенпст на периферните делпви пд ппщтината сп прганизиранп  

спбираое на кпмуналнипт птпад;  
6. Присуствп на птпад на јавни места;  
7. Неппстпеое на прешистителна станица за птпадни впди;  
8. Бесправна сеша на щуми;  
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9. Истприска кпнтаминација на ппшва пд излеана јалпвина пд рудникпт 
Саса;  

10. Ниска екплпщка свест;  
11. Загаденпст на реките и езерптп сп птпадни кпмунални впди;  
12. Недпвплна инфпрмиранпст за примена на агрпхемиските сретства вп  

земјпделиетп;  
13. Загаденпст на реките и езерптп сп технплпщки птпад;  
14. Ппјава на ерпзија на ппшва;  
15. Несппдветнп искпристуваое на растителнптп прирпднп бпгатствп;  
16. Неуредни паркпви и зеленила;  
17. Згплеменп присуствп на респирабилна пращина вп амбиенталнипт впздух 

вп летнипт перипд;  
18. Загаденпст на впздухпт на магистралнипт пат;  
19. Нерещен прпблем сп атмпсферските впди;  
20. Загаденпст на впздухпт и згплемена миризба пд пчаците вп зимскипт 

перипд;  
 

8. Категпризација на прпблемите и преппраки  

8.1 Впвед  

Пределите на ппщтината Македпнска Каменица вп пснпва се 
карактеризираат сп спшуванпст, прирпднпст и релативнп виспк степен на 
,,екплпщка” рамнптежа. Загадуваоетп на живптната средина пптекнува 
најмнпгу пд антрпппгени активнпсти вп урбаната средина, каде има најгплема 
кпнцентрација на население, индустриски капацитети и сппбраќај. Спгласнп 
дпсега регистрираните ппјави, најизразените ,,екплпщки” прпблеми 
прпизлегуваат пд нарущуваоетп на квалитетпт на впдите и пд неекплпщкптп 
управуваое сп цврст кпмунален птпад, а пдредени прпблеми се јавуваат на 
ппдрашја каде има силни ерпзивни прпцеси и деградирани щуми какп резултат 
на непланскп сешеое на щумскипт етат.  

Категпризацијата на прпблемите и припритетите искажани преку 
преппраки за надминуваое на прпблемите е пстварена преку анализираое на 
прпблемите вп живптната средина вп ппщтината и нивнптп влијание врз 
квалитетпт на живееое на населениетп. Категпризацијата на прпблемите и 
припритетите е пстварлива дпкплку пптпјат сплидни прганизаципни, кадрпвски 
и технишки претппставки, щтп вп пвпј слушај се пстваруваще преку спрабптка 
ппмеду експертскипт тим, лпкалната сампуправа и МЖСПП.  

Клушните прпблеми утврдени за пдделни сегменти на живптната средина 
не мпжат да се рещат веднащ, туку ќе се надминуваат етапнп и пп пат на мали 
,,шекпри” пднпснп мерки. Патпт дп кпнешнп рещаваое на сите прпблеми 
утврдени вп пвпј дпкумент е дплгптраен прпцес при щтп треба да се има на ум 
дека преку реализацијата на припритетите ќе се спздадат мпжнпсти и услпви да 
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се избегнат мпжните ризици за живптната средина. Рещаваоетп на секпј 
кпнкретен прпблем ќе биде пптврда, пднпснп кпнешна пценка за дпбрп 
ппспшените прпблеми и ппнудени преппраки за нивнп надминуваое.  

8.2. Урбан развпј и инфраструктура  

Планираоетп на урбанипт развпј е пд исклушителна важнпст за 
пбезбедуваое квалитетни услпви за живпт и рабпта на населениетп, пднпснп за 
функципнираое на ппщтината какп ппщтественп-екпнпмска, административна и 
културна целина.  

Брзите прпмени вп структурата на ппщтината, следени преку демпграфски 
и спцип-екпнпмски ппказатели се пдразуваат врз вкупнипт урбан развпј и 
влијаат врз структурираоетп на ппщтината пд ппвеќе аспекти.  

Клучни прпблеми 

 недпвплнп кпнтрплиран урбан развпј; 

 непланска изградба на пбјекти вп дел пд населените места; 

 неадекватни санитарнп-хигиенски услпви за живееое, пспбенп вп руралните 
средини; » недпизграденпст на патната мрежа ппмеду руралните населени 
места; 

 нецелпсна впдпвпдна и канализаципна мрежа; 

 неквалитетни и дптраени (азбестни и метални) цевки градени вп 
впдпвпдната мрежа; 

  недпвплнп уредени сппртски и рекреативни пбјекти, терени и зелени 
ппврщини;  

 
Преппраки:  

 дпкпмплетираое на урбанистишкп-планската дпкументација и уна-
предуваое на планерските стандарди за сите населени места; 

 дпследна примена на казнени мерки вп пваа пбласт; 

 израбптка на екплпщкп-технплпщки елабпрат за дпизградба на вп-дпвпдната 
и канализаципната мрежа; 

 замена на ппстпешките ппасни неквалитетни и дптраени впдпвпдни цевки; 

 дпизградба на лпкалните патни правци; 

 утврдуваое лпкации и изградба на сппртски и рекреативни пбјекти; 

 згплемуваое на зелените ппврщини, нивна изградба и уредуваое;  
 

8.3. Впздух  

Нарущенипт квалитет на впздухпт, спгласнп дпстапните ппдатпци пд 
државнипт завпд за здравствена защтита, сеущте нема ппсерипзнп влијание врз 
квалитетпт на живптната средина. Иакп е така, припритетните прпблеми и 
спстпјби сепак треба веднащ да се санираат, за истите да не предизвикаат 
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ппгплеми негативни ефекти врз здравјетп на населениетп.  
 

Клучни прпблеми  

 загадуваое на впздухпт пд тппланите и пд дпмащни лпжищта; 

 загадуваое на впздухпт пд експлпатација на прирпдните ресурси 
(Рудник ,,САСА”), 

 Згплеменп присуствп на респирабилна пращина вп амбиенталнипт 
впздух вп летнипт перипд 

 загадуваое на впздухпт пд спгпруваое на деппниите; 

 загадуваое на впздухпт пд сппбраќајпт; 

 (не)следеое на квалитетпт на впздухпт  
 

Преппраки  

 вградуваое защтитни уреди (филтри) вп тппланите и кај индус-триските 
загадуваши;  

 супресија на пращината пд инфраструктурата (градските улици); • 
птстрануваое на излеаната јалпвина пд кпритптп на Каменишка Река;  

 ппдпбруваое на режимпт на спгпруваое вп дпмащните лпжищта;  

 изградба на запбикплна сппбраќајница;  

 забрана на спалуваое на птпадпт на деппниите;  

 изгптвуваое студија за мпнитпринг на квалитетпт на впздухпт;  
 
8.4. Впди  

Квалитетпт на впдите е пд пспбенп знашеое за пбезбедуваое здравје на 
населениетп, ппшнувајќи пд квалитетпт на впдата за пиеое, впдата за 
навпднуваое, какп и впдата вп впдптеците каде живеат брпјни живи прганизми. 
Вп таа смисла прпблемите сп кпи веднащ треба да се сппши лпкалната 
сампуправа се дефинирани какп: 

Клучни прпблеми  

 недпстиг пд квалитетна впда за пиеое; 

 некпмплетна впдпвпдна мрежа; 

 загадена впда пд градскипт впдпвпд вп Македпнска Каменица ппради 

 неквалитетни и дптраени (азбестни и метални) цевки вградени вп 
впдпвпдната мрежа; 

 некпмплетна канализаципна мрежа; 

 загадуваое на ппврщинските впди, пспбенп на Каменишка река сп ппадни 
кпмунални индустриски впди и унищтуваое на живипт свет вп нив;  

 загадуваое на ппдземните впди;  

 ппаснпст пд инфективни забплуваоа заради лпщипт квалитет на впдата;  

 (не)следеое на квалитетпт на впдите;  
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Управуваоетп сп впдите вп функција на ппефикаснп впдпснабдуваое е 
клушен услпв за иден развпј на ппщтината. Следните преппраки се пдделуваат 
какп пп битни за раципналнп кпристеое на впдните ресурси и пбезбедуваое на 
нивнипт квалитет.  

Преппраки  

 израбптка на експертска студија за спстпјбите и мпнитпринг на впдите;  

 замена на дптраената и ппасна стара впдпвпдна мрежа;  

 дпизградба на впдпвпдната мрежа;  

 дпизградба на канализаципната мрежа;  

 изградба на прешистителна станица за птпадни впди вп Македпнска 
Каменица;  

 впведуваое кпнтинуиран мпнитпринг на впдите (Калиманци, Брегалница, 
Каменишка река); 

 забрана на сешеое на щумите вп близина на езерптп, реките, извприщтата и 
резервпарите; 

 пбезбедуваое защтитни зпни пкплу извприте на впда за пиеое; 

 фпмираое претпријатие за стппанисуваое сп впдите;  
 
8.5. Земјиште  

Фактпт дека населениетп вп ппщтината, вп пснпва, се занимава сп 
земјпделствп и стпшарствп упатува на пптребата пд распплагаое сп дпвплни 
ппврщини квалитетнп земјищте.  

Клучни прпблеми  
 

 ерпзивни прпцеси; 

 пренамена на земјпделскп земјищте за други цели; 

 деградација на земјищтетп сп упптреба на агрп-хемикалии; 

 загадуваое на ппшвата пд јалпвищтетп на рудникпт ,,САСА”; 

 (не)едуциранпст на земјпделците за упптреба на агрпхемикалиите; 

 (не)следеое на квалитетпт на земјищтетп; 
Пптребата пд прпизвпдствп на здрава храна и защтита пд пренамената на 

земјпделскптп земјищте за други цели, претппставува ппшитуваое на следните 
преппраки:  
 

Преппраки  
 

 израбптка на експертска студија за спстпјбите и мпнитпринг на ппшвата; 

 забрана на пренамена на земјпделскп земјищте; 

 кпнтрплирана упптреба на агрпхемикалии; 

 забрана на лпцираое септишки јами вп близина на земјпделските ппврщини; 
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 изгптвуваое прпграма за едукација на земјпделците за кпристеое на 
агрпхемикалиите; 

 ппгптпвка и спрпведуваое на ппщтинска прпграма за систематскп защтитнп 
ппщумуваое на крајбрежијата кај езерптп Калиманци, Каменишка река и 
другите реки на теритпријата на ппщтината;  

 
8.6. Отпад  

Недпстигпт пд систем за интегралнп управуваое сп птпадпт вп Македпнска 
Каменица предизвикува серипзни прпблеми вп спбираоетп, трансппртираоетп 
и деппнираоетп на птпадпт.  

Клучни прпблеми  
 

 непрганизиранп спбираое, трансппртираое и деппнираое на птпадпт; 

 несппдветнп изградена градска деппнија вп Македпнска Каменица; 

 диви деппнии вп населените места; 

 непрганизиранп деппнираое на бплнишкипт птпад и птпадпт пд стпшните 
фарми;  

Преппраките за рещаваое на прпблемите сп кпи се сппшува населениетп 
се сведуваат, вп пснпва, на изградба на ефикасен систем за кпнтрпла на фазите 
за безбеднп пдлагаое на сите видпви птпад кпи се прпдуцираат.  

Преппраки  
 

 израбптка на експертска студија за управуваое сп цврст птпад вп ппщтината;  

 впсппставуваое систем за спбираое, трансппртираое и деппнираое на 
птпадпт;  

 впведуваое систем за селективнп спбираое на кпмуналнипт птпад;  

 дпизградба на градската деппнија вп спгласнпст сп сите санитарнп-технишки 
бараоа;  

 израбптка на катастар на диви деппнии, предлпг мерки за нивнп санираое и 
рекултивираое;  

 прпписнп деппнираое на бплнишкипт и ветеринарнипт птпад;  
 

8.7. Бучава  

Бушавата не се вбрпјува вп серипзен прпблем за нарущуваое на квалитетпт 
на живптната средина. Сепак, се забележуваат негативни влијанија пд 
пренагласената бушава.  
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Клучни прпблеми  
 

 згплемен степен на бушава пд сппбраќајпт, пд пбјектите за забава, а вп 
руралните населби и пд земјпделската механизација; 

 (не)следеое на степенпт на бушавата;  
 

За надминуваое на вппшените прпблеми се предлагаат неплку преппраки:  

Преппраки  

 кпнтрпла на бушавата пд сите извпри;  

 изгптвуваое студија за мпнитпринг на бушавата;  
 

8.8. Прирпдни ресурси  

Раципналнптп кпристеое на прирпдните ресурси, без нарущуваое на 
живптната средина е пснпва за пдржливипт развпј на ппщтината.  

Клучни прпблеми  

 недпвплна истраженпст и искпристенпст на прирпдните ресурси вп  функција 
на развпјпт;  

 деградаципни прпцеси при експлпатацијата на прирпдните ресурси;  

 бесправна сеша на щумите и недпвплни мерки за ппщумуваое;  

Фактпт дека прирпдните ресурси се пснпва за иднипт екпнпмски, а сп тпа и 
на вкупнипт развпј на ппщтината , се ппспшуваат следните преппраки за нивна 
защтита:  

 
Преппраки  

 

 изгптвуваое прпграма на истражуваое на прирпдните ресурси;  

 дпнесуваое пдлука за защтита на прирпдните ресурси пд ненамен-ска 
експлпатација;  

 
8.9. Прирпдни вреднпсти и реткпсти  

Прпстпрпт на ппщтината изпбилува сп прирпдни вреднпсти и реткпсти. Тие 
не се дпвплнп истражени, валпризирани и ставени вп функција на афирмација 
на ппщтината и на развпј на ,,екп”-туризмпт.  

Клучни прпблеми  
 

 недпвплна истраженпст на прпстпрпт вп пднпс на прирпдните вред- 

 нпсти и реткпсти; 
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 недпвплни мерки за защтита на ппстпјните вреднпсти и реткпсти; 

 неискпристенпст на пвие вреднпсти и реткпсти за развпј на ,,екп” - туризмпт, 
за лпвни активнпсти и за други кприсни намени;  

 
Преппраки  

 

 изгптвуваое план на активнпсти за дпистражуваое на прирпдните 
вреднпсти и реткпсти; 

 дпнесуваое прпграма за защтита на прирпдните вреднпсти и реткпсти;  

 дпнесуваое прпграма за развпј на екп-турзмпт 
 

8.10. Здравје на населениетп  

Здравјетп на населениетп е апсплутен припритет. Нарущенипт квалитет на 
живптната средина има серипзни ппследици врз пвпј припритет, иакп не 
ппстпјат дпкази за пришинскп-ппследишната врска на пвие два сегменти.  

Клучни прпблеми  
 

 нарущуваое на здравјетп на населениетп заради деградирана живптна 
средина; 

 (не)следеое на влијаниетп на загадената живптна средина врз здравјетп;  
 

Санираоетп на здравјетп на населениетп е мпжнп и преку реализација на 
ппспшените преппраки:  

Преппраки  
 

 израбптка на план за следеое на влијаниетп на живптната средина врз 
здравјетп;  

 впведуваое здравственп-екплпщки инфпрмативен систем;  
 

8.11. Управуваое сп живптната средина  

Згплемените активнпсти за ппдпбруваое на услпвите за живпт и рабпта на 
населениетп сеущте се недпвплни за да се ппстигнат ппсакуваните ефекти. 
Неппхпднп е зајакнуваое на лпкалната сампуправа за успещнп справуваое сп 
ппстпјните прпблеми вп живптната средина.  

Клучни прпблеми  
 

 неизграден систем за управуваое сп живптната средина; 

 недпвплнп ушествп на јавнпста вп дпнесуваое пдлуки; 
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 недпвплна инфпрмиранпст за прпблемите вп живптната средина; 

 недпвплнп изградена јавна свест за прпблемите вп живптната средина; 
 

Впсппставуваое ефикасен систем за управуваое сп живптната средина е 
неппхпден предуслпв и прв шекпр за успещнп реализираое на преппраките вп 
сите предхпднп анализирани ппдрашја.  

 
Преппраки  

 

 успгласуваое на ппщтинска регулатива сп ппстпјните закпни и закпнски 
прпписи; 

 фпрмираое ппщтинскп телп за спрпведуваое на ЛЕАП-пт; 

 едукација на населениетп за знашеоетп на здрава живптна средина и за 
правптп да се рабпти и живее вп такви услпви;  

 пбезбедуваое услпви за дпстап дп инфпрмации за квалитетпт на живпт-ната 
средина и ушествп на јавнпста вп дпнесуваое пдлуки;  

 зајакнуваое на невладинипт сектпр вп функција на ппдигаое на јавната 
свест;  

 
9. Акципнен план за живптната средина  

9.1. Впвед  

Прпблемите кпи требада се рещаваат зада се пбезбедиппсакуванипт 
квалитетна живптната средина и пдржлив развпј вп ппщтина Македпнска 
Каменица кпи се елабприрани вп предхпдните делпви пд дпкументпт не мпжат 
да се реализираат веднащ. Тпа е слпжен и кпнтинуиран прпцес кпј бара 
етапнпст и дпследнпст вп ппстапките. Сп цел да се направат вистински шекпри, 
направенп е рангираое на прпблемите И пдредени се припритети сп цел 
притпа ппнудените рещенија да бидат спцијалнп прифатливи и екпнпмски 
пдржливи. Пплитиката на защтитата и унапредуваое на живптната средина, 
какп спставен дел на пплитиката на интегрален развпј на ппщтината 
Македпнска Каменица, прпектира кпнцепт на активна защтита, кпј ќе биде 
наспшен кпн:  

 впсппставуваое и пдржуваое на рамнптежата вп системпт живптна средина; 

 пдржлива експлпатација на прирпдните ресурси сп ппшитуваое на 
прирпдните прпцеси и закпнитпсти; 

 пптимална дисперзија на населениетп вп прпстпрпт на ппщтината; 

 раципналнп разместуваое на населбите, стппанските активнпсти и 
инфраструктурните системи; 

 пгранишуваое на негативнптп влијание на стппанскипт развпј врз живптната 
средина сп ппсебен акцент на впведуваое на технплпгии кпи прпдуцираат 
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минималнп кплишетвп на щтетни загадувашки материи (цврст птпад, тешни и 
гасни птпадни флуиди и сл.). 

   
Активнпстите треба да придпнесат да се ппдпбри севкупната ,,клима” за 

ппдпбруваое на квалитетпт на живееое вп ппщтина Македпнска Каменица, а 
тпа ппдразбира мерки и активнпсти вп сите сегменти на живптната средина, 
ппшнувајќи пд:  

 управуваое сп живптната средина;  

 ппдпбруваое на квалитетпт на квалитативните фактпри на живптната 
средина;  

 ппдигаое на јавната свест на населениетп за знашеоетп на живптната 
средина и  

 пбезбедуваое финансиски претппставки за имплементација на ЛЕАП-пт.  
 

Придпбивките пд планираните активнпсти ќе придпнесат за пстваруваое 
на апсплутнипт припритет пднпснп ппдпбруваое на здравјетп на населениетп. 
Ппради недпстиг пд прецизни ппдатпци и инфпрмации за ппвеќе релевантни 
елементи за живптната средина, нема мпжнпст да се рангираат придпбивките и 
трпщпците за разлишни акции и вп спгласнпст сп тпа да се идентификуваат 
пптималните припритети. Акципнипт план заради тпа ппфаќа активнпсти какп 
краткпрпшни и среднпрпшни (1-5гпдини). Дплгпрпшните интервенции иакп се 
дефинирани и ппспшени какп важни вп дпкументпв, не се дел пд планпт за 
акција на пвпј ЛЕАП. Истите мпжат да ппслужат какп пснпва за развпј на 
прпграми и планпви за защтита на живптната средина на ппщтината 
Македпнска Каменица вп иднина.  

Ппдгптвенпста за спрабптка на сите нивпа ќе биде пптребна пспбенп вп 
прпцесите на реализација на утврденипт акципнен план. ЛЕАП-пт за ппщтина 
Македпнска Каменица има за цел да ги ппттикне пдгпвпрните субјекти вп 
ппщтината, нп и вп ппщирпки рамки, да преземат дел пд пдгпвпрнпстите за 
вкупен прпсперитет на ппщтината и за ппстигнуваое квалитетни услпви за 
живпт и рабпта, врз принципите на пдржлив развпј. Притпа, клушни нпсители на 
реализацијата на Планпт на активнпсти се релевантните субјекти на лпкалната 
сампуправа, а пд нивната ппдгптвенпст и спрабптка ќе зависи реализацијата на 
пснпвната цел за унапредуваое на квалитетпт на живптната средина и 
планираоетп на иднипт развпј на ппщтината врз принципите на пдржлив 
развпј. За успещнп заживуваое на пплитиката за защтита на живптната средина 
на лпкалнп нивп неппхпден е кппрдиниран настап на надлежните институции, 
интеграција на сектпрските пплитики и ангажираое на дпвплнп едуциран 
кадар, зајакнуваое на јавната свест и активнп вклушуваое на граданите преку 
прганите на лпкална сампуправа, невладините прганизации и здруженија.  
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9.2. Претппставки за реализација на ЛЕАП  

Пснпвна претппставка за реализацијата на ЛЕАП-пт е максималната мпжна 
ппсветенпст на населениетп на ппщтината Македпнска Каменица кпн 
ппдпбруваое на квалитетпт на живптната средина вп ппщтината.  

Неппсредна пбврска на надлежните лпкални власти е да се прганизираат 
вп наспка на ппдгптвенпст да се пристапи кпн кпнкретна реализација на 
пбврските утврдени вп ЛЕАП-пт, изразени вп Акципнипт план. Лпкалната 
сампуправа, пптпшнп надлежните и пдгпвпрни институции и ппединци, имаат 
ппсебна пбврска преку институципнални и закпнски мерки да ги пбезбедат 
неппхпдните претппставки за пстваруваое на задашите пд ЛЕАП-пт.  

Би билп пд пспбен интерес впсппставуваоетп на ппсебна Канцеларија за 
спрпведуваое на ЛЕАП-пт, или, дпкплку тпа не е мпжнп, или претставува 
ппсебнп пптпваруваое за ппщтината , пваа пбврска да се пренесе на 
ппщтинскптп телп (кпмисија) кпја е пдгпвпрна за пращаоа кпи се најблиску дп 
прпблемите кпи се третирани вп ЛЕАП-пт. Една пд првите рабптни задаши на 
пдгпвпрните за спрпведуваое на ЛЕАП ќе биде да ппдгптват детален план за 
Мпнитпринг и Евалуација (пценуваое) на спрпведуваоетп на планпт.  

9.3. Мпнитпринг на спрпведуваоетп на ЛЕАП  

1 Прпцеспт на мпнитпринг и пценуваое претппставува спбираое и 
анализираое на ппдатпци вп текпт на планиранипт временски рпк за 
реализација на ЛЕАП активнпстите. Прпцеспт вклушува кпнтинуиранп 
известуваое за напредуваоетп вп реализацијата на ппставените задаши или за 
евентуалните прпмени какп резултат на ппјавени нпви припритетни задаши. Вп 
прпцеспт треба да ушествуваат сите заинтересирани субјекти, на еднакпв нашин 
какп щтп ушествувале вп прпцеспт на планираоетп и ппдгптвуваоетп на ЛЕАП-
пт. 
 
2 Прпцеспт на мпнитприраое треба да нуди пдгпвпри на пращаоата: дали 
активнпстите щтп се реализираат се вп функција на ппставените цели; дали се 
пстварува ппсакуванипт напредпк вп пднпс на ппдпбруваое на квалитетпт на 
живптната средина дали планираните активнпсти се реализираат вп спгласнпст 
сп временската рамка.  

 

 
3 Пптребнп е да се впсппстави и да функципнира интеракција ппмеду 
лпкалните шинители и кпнтинуирана спрабптка сп ппщирпката заедница и 
нпсителите на власта заради ппуспещнп пстваруваое на ппставените цели и 
задаши, щтп претппставува ппстигнуваое ппгплем успех вп реализацијата на 
ЛЕАП-пт. 
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4 Прпцеспт на мпнитприраое вп кпнтинуитет треба да пдгпвара и на 
следните пращаоа: дали базата на ппдатпци вп мпментпт пдгпвара на 
пптребите; дали индикатприте за пценка на квалитетпт на живптната средина се 
сеущте актуелни и валидни, или е пптребна нивна кпрекција. 

 

 
5 Спрпведуваоетп на активнпстите планирани сп дпнесуваоетп на ЛЕАПпт 
за ппщтината Макединска Каменица треба да биде прпследенп сп кпнтинуиран 
прпцес на мпнитпринг и пценуваое. 
 
6 Спставен дел на системпт за мпнитпринг е известуваоетп на јавнпста за 
реализацијата на пдделни сегменти на дпкументпт и за влијаниетп щтп гп има 
пстваруваоетп на пдделни прпекти врз живптната средина. 

 

 
7 Пвие активнпсти се вп функција на ппстпјанп ажурираое на дпкументпт, 
кпј треба да се разбере какп птвпрен план за акција щтп ќе се дпградува и 
инпвира вп зависнпст пд пптребите и прпблемите вп живптната средина.  
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АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА ГРАДАНИ 

ИСПИТУВАОЕ НА МИСЛЕОЕТП ЗА ЖИВПТНАТА СРЕДИНА ВП ППШТИНА 
МАКЕДПНСКА КАМЕНИЦА 

Ппл:   М   Ж   Впзраст: 
_________________________________ гпдини 

Населенп местп _______________________________________________________  
 

1. Дали сте задпвплни сп спстпјбите на живптната средина вп нащата ппщтина. 

ДА   НЕ 

зпщтп: _______________________________________________________________  

2. Најгплем екплпщки прпблем вп ппщтината е:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Најприпритетен прпблем за рещаваое вп градпт е:  

(пценка пд 1-6) 1-најмалку припритетнп , 6-најприпритетнп 
 

 Диви деппни 
 Загадена впда за пиеое 
 Загадуваое на реките 
 Загадуваое на езерптп 
 Ниска свест кај граданите 

 Унищтуваое на щумите 

 
4. Флпрата и фауната вп ппщтина Македпнска Каменица ппаснп се загрпзени 
 
 
 
  Пптпплнп   Делумнп   Не се    Далеку пд 
се слпжувам      слпжувам   реалнпста 
 
 
5. Кпј треба да ги рещи екплпщките прпблеми вп ппщтина Македпнска 
Каменица: 
 
а) Министерствптп за екплпгија и живптна средина 
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б) Ппщтината 
в) Екплпщкптп друщтвп 
г) Граданите 
 
6. Какп да се рещат екплпщките прпблеми вп ппщтината: 
Предлпжи: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
7. Кпј екплпщки прпблем првп Вие би гп рещиле: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Ви благпдариме на спрабптката 
 

 
 
 


