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ПРЕДГОВОР

Согласно	 со	 Законот	 за	 животна	 средина	 (Службен	 весник	 на	 Р.М.	 бр.	 53/2005,	 24/2007),	 општината	
Македонска	 Каменица	 го	 поддржа	 и	 овозможи	изготвувањето	Локалниот	 еколошки	 акционен	 план	 на	
Општината.	Процесот	на	креирање	на	документот	се	реализираше	во	периодот	Мај	-	Август	2021г.	Проектот	
во	чии	што	рамки	беше	развиен	документов	е	финансиски,	поддржан	од	Фондацијата	на	Рудникот	Саса,	
Македонска	Каменица.	Изготвувач	на	Локалниот	План	за	Заштита	на	Животна	Средина	на	Македонска	
Каменица	е	тимот	на	Консултантската	фирма	PrimePoint	Partners	подржан	од	страна	на	Локалниот	Комитет	
а	во	директна	во	соработка	со	претставници	од	локалната	самоуправа	и	населението	на	Општината.

Процесот	на	децентрализација	и	пренесувањето	на	дел	од	надлежностите	и	обврските	од	централната	
на	локалната	власт	бара	од	општините	стратешко	планирање	и	идентификување	на	бројни	приоритети,	
мерки	и	акции	кои	треба	да	се	спроведат	за	да	овозможат	интегриран	одржлив	развој	на	општините.

Управувањето	со	животната	средина	произлегува	од	барањата	на	регулативите	на	ЕУ,	новите	усогласени	
закони	од	областа	на	животната	средина,	како	и	новите	надлежности	на	единиците	на	локална	самоуправа,	
согласно	Законот	за	локална	самоуправа.	

	Изработката	на	ЛЕАП	документот	е	почеток	на	долгорочен	процес.	Постигнувањето	на	целите	многу	често	
претпоставува	 имплементација	 на	 мерки	 и	 акции	 на	 среднорочен	 и	 долгорочен	 рок.	 Континуираното	
следење	на	реализацијата	на	овој	плански	документ	е	клучно	за	негова	успешна	имплементација.	

Воспоставување	на	ефикасен	систем	за	управување	со	животната	средина	е	голем	предизвик,	но	воедно	
и	обврска.	Во	тој	процес	најголема	улога	има	Владата	која	ги	креира	политиките	во	областа	на	животна	
средина,	но	и	сите	останати	стејкхолдери	–	невладиониот	сектор,	граѓаните,	локалната	самоуправа,	советот	
на	Општината,	Градоначалникот,	бизнис	секторот		кои	треба	да	бидат	дел	од	овој	интегрален	систем.

Решавањето	на	проблемите	од	областа	на	животната	средина	меѓу	другото	треба	да	вклучува:

	X Обезбедување	на	соодветен	административен	апарат	за	спроведување	на	законските	надлежности,	
идентификација	на	проблемите	и	спроведување	на	активностите	за	заштита	на	животната	средина	
на	локално	ниво;

	X Градење	 на	 капацитет	 кај	 единиците	 на	 локалната	 самоуправа	 во	 сите	 домени	 на	 заштитата	 на	
животната	 средина,	 вклучувајќи	 воспоставување	 на	 инспекција,	 спроведување	 на	 прописите,	
мониторинг,	издавање	на	Б	интегрирани	дозволи	и	други	надлежности;

	X Обука	и	насочување	што	треба	да	го	организира	централната	власт	во	соработка	со	ЗЕЛС	и	локалната	
самоуправа,	со	цел	да	се	усмери	и	забрза	фазата	на	транзиција	и	да	се	обезбеди	соодветна	вертикална	
координација	помеѓу	органите;

	X Подготвување	на	планови	за	имплементација	на	Директивите	на	ЕУ	што	бараат	големи	вложувања,	
како	што	се	Директивата	за	вода	за	пиење,	Директивата	за	пречистување	на	урбани	отпадни	води,	
Директивата	за	депонии	и	Директивата	за	големи	постројки	со	согорување	и	обезбедување	на	јасна	
дефиниција	на	улогата	на	локалната	самоуправа	во	плановите;

	X Подготвување	и	ажурирање	на	ЛЕАП	документ;

	X Подготвување	на	други	плански	документи	за	заштита	на	животната	средина	на	локално	ниво;

	X Воспоставување	на	заеднички	организациони	регионални	структури	за	решавање	на	проблемите	од	
животната	средина;	

	X Развивање	на	инструменти	и	механизми	за	решавање	на	еколошките	проблеми	и	за	исполнување	на	
новите	обврски;	

	XМожности	за	финансирање	на	локално	ниво	(координирање	на	локалните	фондови	со	финансиското	
планирање	на	државно	ниво);

	X Пристап	на	јавноста	до	информациите	за	животната	средина;

	X Едукација	и	активното	учество	на	јавноста	во	донесувањето	на	одлуки	за	животната	средина
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Учесници во процесот на  
изработка на ЛЕАП
На	предлог	на	Градоначалникот	на	општина	Македонска	Каменица,	на	седница	на	Советот	на	општина	
Македонска	Каменица,	одржана	на	ден	15.03.2019	година	е	донесена	Одлука	за	формирање	на	локален	
управувачки	комитет	за	изработка	на	Локален	акционен	план	за	животна	средина	на	општина	Македонска	
Каменица,	во	состав:

1.	Проф	Др	Билјана	Ангелова
2.	Дијана	Десподов
3.	Билјана	Марковиќ-Стаменова
4.	Магдалена	Спасовска
5.	Миран	Митрев,	Тим	лидер
6.	Добри	Јаневски	–	Комунален	инспектор
7.	Марија	Јованова	–	Градежен	инжинер
8.	Анкица	Дончевска	Петровска	–	Финансиски	раководител	
9.	Марија	Спиридонова	–	Правник	
10.	Марјан	Велиновски	–	Советник	во	Општината
11.	Мартин	Стоименовски	–	Советник	во	Општината

Основната	одговорност	на	локалниот	управувачки	комитет	беше	да	допре	до	локалното	население	и	да	ги	
информира	за	процесот	на	изработка	на	ЛЕАП,	за	проблемите	кои	и	се	закануваа	на	заедницата.	Побара	
од	населението	да	ги	искаже	своите	ставови	околу	локалните	приоритети	и	решенија	и	активно	ги	вклучи	
членовите	на	заедницата	во	создавањето	на	нејзината	подобра	иднина.

Заради	поуспешна	и	детална	изработка	на	ЛЕАП-от	локалниот	управувачкикомитет	формираше	работни	
групи	 кои	 ја	 подготвија	 документацијата	 и	 максимално	 го	 искористија	 целокупниот	 потенцијал	 во	
подготовка	на	локалниот	еколошки	акционен	план	на	општина	Македонска	Каменица.	

Работни групи:
A)	Група	Биодиверзитет	и	шумски	фонд

1.	Миран	Митевски,	Тим	лидер
2.	Момчило	Јованов	–	Македонски	Шуми
3.	Драган	Драгановски	–	ЕД	Здравец	2002
4.	Александар	Стоименовски–	АФПЗРР
5.	Боге	Јанковски	-	Пчеларско	здружение	Еко	Кам	Мед

Б)	Група	Отпад
1.	Добри	Јаневски	ЕЛС	Македонска	Каменица
2.	Анета	Николаова	–	ЈП	Камена	Река
3.	Душко	Цветковски	–	ЗП	Македонска	Каменица4.Зоран	Витановски	–	ДООЕЛ	Камтек
5.	Горица	Павловска	–	ЗГ	Надеж

В)	Група	Вода
1.	Марија	Стојановска	–	Рудник	Саса
2.	Мире	Илиевски	-	ЈП	Доминг
3.	Даме	Стоименовски	–	Риболовно	друштво	Шаран
4.	Мартин	Стоименовски	–	Советник	ЕЛС	Мак.	Каменица
5.	Анкица	Петровска	Дончевска	–	ЕЛС	Мак.	КАменица

Г)	Група	Воздух
1.	Марјан	Велиновски	–	Советник	ЕЛС	М.	Каменица
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2.	Марија	Јованова	–	ЕЛС	Македонска	Каменица
3.	Адријана	Цветковска	–	Драги	фамили	медика
4.	Катерина	Николовска	–	Рудник	Саса
5.	Гоце	Стоиловсли	–	Ловно	друштво	Саса

Д)	Група	Јавна	свест
1.Благица	Стојчева	–	СОУ	Миле	Јаневски	Џингар
2	Марија	–	ООУ	Кирил	и	Методиј
3.	Марија	Спиридонова	–	ЕЛС	Македонска	Каменица
4.	Марија	Ситновска	-	ЈУОГД	Бамби
5.	Дарко	Гоцевски	-	Катастар

Во	текот	на	подготовката,	развојот	и	конечното	оформување	на	ЛЕАП	за	Општина	Македонска	Каменица,	
обезбедено	беше	активно	учество	на	локалното	население,	како	најдиректно	засегнат	и	заинтересиран	
субјект	 во	 овој	 процес.	 Изработката	 на	 ЛЕАП	 придонесе	 за	 афирмирање	 на	 одредбите	 на	 Архуската	
конвенција	 за	 слободен	 пристап	 до	 информациите	 за	 состојбите	 во	 животната	 средина	 и	 активно	
вклучување	на	јавноста	во	донесувањето	на	одлуки	од	областа	на	животната	средина.

Локалниот	комитет	го	усвои	извештајот	за	состојбата	с.о	животната	средина,	ги	дефинираше	проблемите	
со	животната	средина,	постави	приоритетите	и	соодвенто	на	тоа	беше	разработен	акционен	план.

Организациона поставеност на 
Секторот за заштита на  животна 
средина
Во	Општина	Македонска	Каменица	управувањето	со	животната	средина	и	имплементацијатана	законските	
обврски	се	остварува	преку	Секторот	за	заштита	на	животната	средина	и	природа,	Сектор	за	урбанизам	и	
градежно	земјиште,	Сектор	за	комунални	работи,	сообраќај	и	енергетска	ефикасност	и	Сектор	за	Локален	
економски	развој.	Во	делот	на	администрирањето	на	обврските	од	законодавството	за	животна	средина,	
истите	 моментално	 се	 спроведуваат	 преку	 едно	 задолжено	 лице.	 Невладиниот	 сектор	 исто	 така	 има	
значително	влијание	врз	реализација	на	активности	поврзани	со	заштита	на	животната	средина.

Невладини	организации	на	територија	на	Општина	Македонска	Каменица	се	регистрирани	7.

Табела1. Невладин сектор на Општина Македонска Каменица

Ред. бр. Име на организацијата Поле на која дејстува

1 Здравец 2002 Еколошко друштво
2 Шаран Риболовно друштво
3 Саса Ловно друштво
4 Еко Кам Мед Пчеларско здружение
5 Надеж Едукативно
6 Порака Лица со посебни потреби
7 Еленец Рурално

Досега,	 локалната	 самоуправа	 одлично	 соработува	 со	 невладините	 организации	 од	 општината	 и	 има	
реализирано	повеќе	заеднички	проекти.	Невладиниот	сектор	може	многу	да	придонесе	и	кон	остварување	
на	активностите	поврзани	со	заштитата	на	животната	срединакако	на	локално,	така	и	на	национално	ниво.	
Преку	невладинитеорганизации	 граѓаните	можат	 да	 го	 кажат	 своето	мислење	и	 да	предложат	предлог	
проекти	за	подобрување	на	животната	средина,	истовремено	учествувајќи	во	управувањето	со	животната	
средина,	што	ќе	доведе	до	подигнување	на	јавната	свест.
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1. Правна Рамка за спроведување на 
ЛЕАП

Изработката	на	ЛЕАП	произлегува	од	потребата	на	 граѓаните	за	чиста	и	здрава	животна	средина,	но	и	
како	обврска	согласно	Законот	за	животна		средина	(Службен	весник	на	Р.М.	бр.	53/2005,	81/2005,	24/2007,	
159/08	и	83/2009)	и	Законот	за	локална	самоуправа	(Службен	весник	на	Р.М.	бр.	5/2002).

Согласно	посочените	закони,	евидентно	е	дека	единиците	на	локална	самоуправа,	имаат	клучна	улога	во	
имплементацијата	на	голем	дел	од	барањата,	регулирани	со	новата	законска	легислатива	од	областа	на	
животната	средина.	Во	продолжение	е	даден	преглед	кој	дава	јасна	слика	за	обврските	и		надлежностите	
кои	треба	да	се	спроведуваат	на	локално	ниво.	

Законот	за	животна	средина	ги	утврдува	следните	надлежности	на	општините:

Формирање	на	локални	мрежи	за	мониторинг	на	одделни	медиуми	и	области	на	животната	средина	и	
доставување	на	податоци	од	истите	до	МЖСПП;

Можност	за	воспоставување	на	Регистер	на	загадувачки	материи	и	супстанции	и	на	нивните	карактеристики	
за	подрачјето	на	општината;

Воспоставување	и	оддржување	на	Катастар	за	животна	средина	и	доставување	на	податоците	од	истите,	
најмалку	еднаш	месечно	до	МЖСПП;

Изготвување	на	извештај	за	состојбата	со	животната	средина	на	подрачјето	на	општината.	Истиот	треба	
да	биде	достапен	за	јавноста;

Обврска	за	подготовка	на	Локален	акционен	план	за	животна	средина	согласно	донесена	методологија	од	
страна	на	министерот	за	животна	средина;

Спроведување	 на	 постапка	 за	 стратешка	 оценка	 на	 влијанијата	 врз	 животната	 средина,	 на	 одредени	
планови	и	програми;

Издавање	 на	 Б	 интегрирани	 еколошки	 дозволи	 –	 постапка	 за	 интегрирано	 спречување	 и	 контрола	 на	
загадувањето;

Обезбедување	 на	 правото	 за	 пристап	 до	 информации	 за	 животната	 средина	 и	 учество	 на	 јавноста	 во	
донесување	на	одлуки	за	животна	средина;

Изготвување	на	надворешен	план	за	вонредни	состојби	(спречување	и	контрола	на	хаварии	со	присуство	
на	опасни	супстанции)	и	доставување	на	истиот	до	МЖСПП;

Можност	за	изработка	на	Локална	агенда	21;

Обврска	за	поставување	на	овластени	инспектори	за	животна	средина	на	локално	ниво	и	др.	

Поставување	на	овластени	инспектори	за	животна	средина.

Законот	за	квалитет	на	амбиентниот	воздух	ги	утврдува	следните	надлежности	на	ЕЛС:

Обврска	за	изготвување	на	програми	и	планови	за	заштита	и	подобрување	на	квалитетот	на	амбиентниот	
воздух;

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

Воспоставување	на	локални	мрежи	за	мониторинг	на	квалитетот	на	амбиентниот	воздух	на	локално	ниво;

Обезбедување	на	правото	за	пристап	до	информации	и	учество	во	донесување	на	одлуки	во	оваа	област.

Законот	за	управување	со	отпадот	ги	утврдува	следните	надлежности	на	ЕЛС:

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

Донесување	на	План	за	управување	со	отпадот	на	општината;

Донесување	на	Програма	за	управување	со	отпад	за	реализација	на	Планот	на	РМ	за	управување	со	отпад;

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

Донесување	на	акти,	со	кои	ќе	се	регулираат	селектирањето,	собирањето	и	транспортирањето	на	комунален	
и	други	видови	неопасен	отпад;

Соработка	со	другите	општини	и	во	врска	со	управување	со	комунален	и	други	видови	неопасен	отпад;



12 Акционен план за реализација на еколошки проекти на Македонска Каменица (2021-2026)

Реализирање	на	проекти	и	превземање	на	инвестициони	зафати	за	подобрување	на	општата	состојба	со	
управување	со	отпад;

Постапување	во	согласност	со	општите	правила	за	постапување	со	комунален	и	други	видови	на	неопасен	
отпад;

Доставување	на	извештаи	за	спроведување	на	своите	програми	за	управување	со	отпад;

Градоначалникот	на	општината,	ги	определува	локациите	за	складирање	на	неопасен	отпад	во	близина	
на	местото	каде	се	создава,	локациите	каде	можат	да	бидат	изградени,	односно	поставени,	претоварните	
станици;

Градоначалникот	 на	 општината	 е	 должен	 добиените	 податоци	 (од	 правни	 и	 физички	 лица	 кои	 се	
занимаваат	со	таа	дејност),	за	собран	и	транспортиран	комунален	и	друг	вид	неопасен	отпад,	во	вид	на	
консолидиран	извештај,	да	ги	достави	до	надлежниот	орган	за	вршење	на	стручни	работи	од	областа	на	
животната	средина,	најдоцна	до	31	март	во	тековната	година	за	претходната	година;

Одржување	на	јавната	чистота	и	постапување	со	напуштениот	отпад	на	јавните	и	сообраќајни	површини	
во	урбаните	средини	и	во	Еврабанизираниот	простор	на	своето	подрачје;

Можност	за	основање	на	депонија	за	неопасен	и	за	инертен	отпад	(градежен	шут)	ја	основаат	правни	лица,	
врз	основа	на	дозвола	и	склучен	договор	за	извршување	на	работи	од	јавен	интерес,	од	локално	значење	
со	општината;

Можност	за	основање	на	заедничка	администрација	со	друга	општина	(или	повеќе	општини),	која	ќе	врши	
мониторинг	на	управувањето	со	отпад;

Можност	за	определување	на	надоместок	за	управување	со	отпад	во	висина	од	1-2%,	од	цената	за	извршена	
услуга,	за	собирање	и	транспортирање	на	комунален	отпад;

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

Законот	за	природа	ги	предвидува	предвидува	следните	активности:

Воспоставувањето	 на	 граници	 за	 рационално	 користење	 на	 природните	 ресурси	 чие	 спроведување	
подразбира	вклучување	на	сите	заинтересирани	страни,	вклучително	и	општините.	

Законот	за	води,	е	апроксимиран	со	европското	законодавство,	и	 	ги	регулира	прашањата	поврзани	со	
квалитет	на	водите	и	начин	на	третирање	и	испуштање	на	отпадни	води.	

Заштитата	на	почвите	се	регулира	во	неколку	закони,	меѓу	кои,	законите	за	животна	средина,	природата,	
шумите,	водите	и	на	управувањето	со	отпадот.	

Законот	за	локална	самоуправа	утврдува	листа	на	надлежности	на	општините	меѓу	кои	и	урбанистичко	
планирање,	заштита	на	животната	средина	и	природата	и	комунални	дејности	 (од	посебна	важност	се:	
снабдувањето	со	вода	за	пиење,	одведување	и	пречистување	на	отпадни	води,	постапување	со	комунален	
отпад,	изградба,	одржување	и	реконструкција	на	инфраструктурни	објекти	и	др).

Спроведувањето	на	законите	е	во	надлежност	на	различни	државни	органи,	во	зависност	од	проблематиката.	
Просторниот	план	и	Закон	за	земјоделско	земјиште,	покриваат	одредени	сегменти	кој	се	однесувааат	на	
искористувањето	на	земјиштето

1.1. Што е ЛЕАП
Локалниот	 акционен	 план	 за	 животна	 средина	 ЛЕАП	 за	 Општина	 Македонска	 Каменица,	 претставува	
плански	 документ	 за	 имплементација	 на	 активности	 во	 областа	 на	 заштитата	 на	 животната	 средина.
Истиот	е	во	согласност	со	Националниот	План	за	животна	средина	(НЕАП).	ЛЕАП-от	претпоставува	анализа	
на		состојбите	во	животната	средина	и	утврдување	на	мерки	и	активности	за	надминување	на	проблемите.

Оваа	обврска	е	остварена	преку:

утврдување	на	постојната	состојба	со	квалитетот	на	животната	средина,	нивно	влијание	врз	здравјето	на	
населението	и	врз	можностите	за	развој	на	Општината;

утврдување	на	приоритети;

изготвување	динамичен	план	на	мерки	и	активности.	

Следејќи	 го	 правото	 на	 населението	 за	 транспарентност	 на	 информациите	 од	 областа	 на	 животната	
средина,	локалните	власти,	преку	ЛЕАП-от,		обезбедуваат	учество	на	јавноста	во	целокупниот	процес	на	
негова	изработка	и	реализација.

Врз	 основа	 на	 оцената	 за	 степенот	 на	 загаденоста	 на	 животната	 средина	 во	 дадено	 подрачје,	 ЛЕАП	
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Документот	предлага	мерки	и	активности	за		заштита	на	животната	средина	и	здравјето	на	луѓето,	како	
што	се:

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

снабдување	со	квалитетна	вода	за	пиење	во	доволни	количини;

заштита	на	водите	од	загадување,	пречистување	на	отпадните	води,	прогресивно	намалување	на	штетните	
испуштања	и	постепено	елиминирање	на	емисиите	на	опасни	супстанции	во	водите	и	за	ублажување	на	
последиците	од	штетното	дејство	на	водите	и	од	недостигот	на	вода;

заштита	од	бучава	и	вибрации,	настанати	како	резултат	на	стопанските	и	на	другите	дејности	и	активности;	

урбан	развој	и	просторно	планирање;

развојот	на	локалниот	јавен	транспорт	и	сообраќајот	на	подрачјето;

зголемување	на	енергетска	ефикасност;

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

заштита	на	биодиверзитетот;

управување	и	користење	на	природните	богатства;

подигање	на	јавната	свест	и	развој	на	образованието	за	заштита	и	унапредување	на	животната	средина;	

последиците	од	економскиот	развој	врз	животната	средина	и

надлежни	субјекти	за	спроведување	на	одделните	елементи	на	планот.

ЛЕАП-от	го	донесува	Советот	на	општината,	врз	основа	на	оцената	на	своите	специфични	состојби	и	потреби,	
а	го	спроведува	градоначалникот	на	општината,	како	и	другите	правни	и	физички	лица	определени	со	
планот.	

ЛЕАП-от	 се	 донесува	 за	период	до	шест	 години	и	 тековно	 се	обновува	 зависно	од	од	новонастанатите	
услови.	ЛЕАП-от	задолжително	се	обновува,	по	истекот	на	рокот	за	кој	е	донесен.	

Советот	 на	 општината	 формира	 тело,	 кое	 ја	 следи	 имплементацијата	 на	 ЛЕАП-от	 и	 предлага	 промени	
во	документот,	а	за	тоа	еднаш	годишно	го	известува	Министерството	за	животна	средина	и	просторно	
планирање.	

Изработката	на	ЛЕАП	документот	е	заснована	на	следните	начела:

Начелото	на	одржлив	развој;

Начелото	за	транспарентност	и	вклучување	на	јавноста	и

Начелото	за	финансиски	и	кадровски	можности.

Во	согласност	со	изнесеното,	општите	цели	на	ЛЕАП-от	се:

Да	се	продолжи	со	процесот	на	приближување	кон	политиките	на	ЕУ,	во	областа	на	животната	средина	на	
локално	ниво;	

Да	се	интегрира	политиката	за	заштита	на	животна	средина	во	останатите	секторски	политики;	

Да	 се	 идентификуваат	 и	 зајакнат	 потребните	 административни	 структури,	 за	 ефикасно	 управување	 со	
животната	средина	на	локално	ниво;	

Да	се	обезбеди	имплементација	и	спроведување	на	барањата	за	заштита	на	животната	средина	на	локално	
ниво;

Да	се	поттикнат	сите	субјекти,	во	областа	на	животната	средина,	кон	поголема	одговорност	за	заштитата	
на	животната	средина,	особено	јавноста;

Да	се	постават	основи	за	еколошки	одржлив	пристап;	

Да	се	изнајдат	финансиски	средства	за	решавање	на	приоритетните	еколошки	проблеми,	и	др.

Изработениот	ЛЕАП	содржи	преглед	на	состојбите	со	животната	средина	и	природата,	листа	на	проблеми	
и	приоритети,	како	и	утврдени	цели,	мерки	и	акции	за	заштита	и	унапредување	на	животната	средина.	
Исто	така,	документот	утврдува	план	за	реализација	на	акциите,	надлежни	правни	и	физички	лица,	рокови	
за	спроведување	на	целите,	мерките	и	акциите,	како	и	извори	на	финансирање	и	потребни	финансиски	
средства	за	реализација	на	акциите/проектите.
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1.2 Методологија за изработка на ЛЕАП
Согласно	 Законот	 за	 животна	 средина	 (член	 60,	 став	 2),	 носител	 на	 процесот	 на	 изработка	 на	 ЛЕАП	 е	
Општина	Македонска	Каменица.	Согласно	истиот	Закон,	ЛЕАПот	се	изработува	врз	основа	на	методологија	
која	ја	утврдува	Министерството	за	животна	средина	и	просторно	планирање,	која	со	одлука	на	Министерот	
е	донесена	на	почетокот	на	2007	година.	

Изработката	 на	ЛЕАП-от	 за	 општина	Македонска	 Каменица,	 е	 финансирана	 од	Фондација	 на	 Рудникот	
„Саса„.

Организациската	структура	за	изработка	на	ЛЕАП	е	поставена	на	следниот	начин:

1.	Локален	координатор;

2.	Надворешен	консултант;

3.	Локален	комитет;

4.	Работни	групи,	формирани	од	Локалниот	комитет.

Во	Локалниот	комитет,	беа	номинирани	претставници	на	Општината,	бизнис	секторот,	претставници	на	
невладините	организации	од	областа	на	животната	средина,	претставници	од	членовите	на	Советот	на	
Општината.	Локалниот	комитет	формираше	5	работни	групи,	по	тематски	области	и	тоа:	1)	Биодиверзитет	
и	шуми	2)	Отпад	3)	Вода	4)	Воздух	и	5)	Јавна	свест

Во	работните	групи,	покрај	вработените	од	општинската	администрација	беа	вклучени	и	граѓаните	како	
илокални	експерти	за	секоја	тематска	област.	

Процесот	на	изработка	на	документот	се	одвиваше	во	следните	фази:

-	Формирање	на	Локален	управен	комитет	(ЛУК)	за	изработка	на	ЛЕАП	од	страна	на	Советот	на	Општина	
Македонска	Каменица.	Комитетот	беше	составен	од	претставници	на	локалната	власт	и	претставници	од	
јавниот	и	приватниот	сектор.	Тој	даваше	насоки	и	препораки	за	изработка	на	документот,	а	посебна	улога	
имал	во	анимирање	и	вклучување	на	јавноста	во	сите	фази	на	донесувањето	на	ЛЕАП	–от;

Обработка	на	постоечки	податоци,	собирање	на	дополнителни	податоци;

Учество	на	јавноста	во	идентификацијата	на	главните	проблеми	околу	состојбата	со	животната	средина	
преку	 дистрибуција	 на	 200	 анкетни	 листови	 низ	 месните	 заедници,	 основни	 училишта	 и	 градинки	 во	
Општина	Македонска	Каменица	и	анализа	на	пополнети	анкетни	листови

Анализа	 на	 резултатите	 од	 спроведена	 анкета	 заради	 согледување	 на	 јавното	 мислење	 во	 однос	 на	
актуелните	сосотојби,	проблемите	и	потребите	во	областа	на	животната	средина;

Учество	на	членовите	на	работните	групи	во	работилници	и	координација	помеѓу	работните	групи	со	цел	
да	се	разгледаат	и	оценат	собраните	материјали	и	да	се	даде	инпут	во	ЛЕАП-от;

Информирање	на	јавноста	преку	интервјуа	со	Координаторот	на	проектот	и	организирани	трибини;	

Состаноци	на	работните	групи	и	на	Локалниот	комитет	за	изработка	на	материјалите;

Креирање	на	документот.

Процесот	за	развој	на	ЛЕАП	е	отворен	и	партиципативен	а	секоја	активност	имаше	јасна	цел	и	очекувани	
резултати,	што	допринесе	во	постигнување	на	консензус	на	заедницата,	по	повеќе	важни	прашања	во	
изработката	на	документот.

Процесот	на	изработка	на	документот	се	одвиваше	низ	неколку	чекори:	-	Формирање	на	Локален	управен	
комитет	(ЛУК)	за	изработка	на	ЛЕАП	од	страна	на	Советот	на	Општина	Македонска	Каменица.	Комитетот	
беше	 составен	 од	 претставници	 на	 локалната	 власт	 и	 претставници	 од	 јавниот	 и	 приватниот	 сектор.	
Тој	 даваше	 насоки	 и	 препораки	 за	 изработка	 на	 документот,	 а	 посебна	 улога	 одигра	 во	 анимирање	и	
вклучување	на	јавноста	во	сите	фази	на	донесувањето	на	ЛЕАП	-	от;	

	X Анализа	 на	 расположливи	 национални	 и	 локални	 релевантни	 општи	 податоци,	 информации	 и	
документи	за	Општина	Македонска	Каменица	(Профил	на	Општина	Македонска	Каменица,	Стратегија	
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за	локален	економски	развој	на	Општина	Македонска	Каменица,	за	претставување	на	генералните	
карактеристики	на	Општината	и	нејзиното	место	во	регионот;	

	X Подготовка	 на	 прашалници	 за	 еколошките	 перформанси	 на	 различни	 групи	 деловни	 субјекти	 и	
јавни	 институции	 за	 нивно	 управување	 со	 различните	 медиуми	 (воздух,	 вода,	 отпад,	 земјиште);	 -	
Дистрибуција	 на	 работни	 листови	 низ	 надлежните	 институции:	 сектори	 во	 Општина	 Македонска	
Каменица,	ЈП	“Камена	Река”,	ЈП	“Доминг”.	

	X Формирање	на	Тематски	работни	групи	и	тесна	соработка	со	консултантскиот	тим	околу	пополнување	на	
прашалник	за	идентификација	на	состојбата	со	сите	медиуми	во	животната	средина;	-	Идентификација	
на	 состојбата	 во	 однос	на	 урбаниот	 развој,	медиумите:	 воздух,	 вода	и	 почва	 со	 искористување	на	
земјиште,	управувањето	со	отпадот,	бучавата	и	природата	и	природните	реткости	користејќи	ја	DPSIR	
методологијата	 (Driving	 force	 -	Движечки	сили,	Pressure	 -	Притисок	врз	животната	средина,	State	of	
environment	–	Состојба	со	животната	средина,	Impact	–	Влијание	врз	човековото	здравје	и	природата,	
Response	–	Одговор	од	страна	на	надлежните	институции);	

	X Учество	на	јавноста	во	идентификацијата	на	главните	проблеми	околу	состојбата	со	животната	средина	
преку	дистрибуција	на	200	анкетни	листови	низ	месните	заедници,	основни	училишта	и	градинки	во	
Општина	Македонска	Каменица	и	анализа	на	пополнети	анкетни	листови	(анализирано	во	точка	3.1	
-	Мерење	на	Јавната	свест	за	сосотојбите	во	животната	средина	во	Општина	Македонска	Каменица)
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2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА 
ОПШТИНА МАКЕДОНСКА 
КАМЕНИЦА
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2.1. Географска положба
Општината	Македонска	Каменица	се	наоѓа	во	североисточниот	
дел	 од	 Република	 Северна	 Македонија,	 во	 подножјето	 на	
Осоговските	планини.	На	исток	граничи	со	општина	Делчево,	
на	 југ	 со	општина	Виница,	на	 запад	со	општина	Кочани,	а	на	
север	 со	 општина	 Крива	 Паланка	 и	 државната	 граница	 со	
Република	Бугарија.

Зафаќа	вкупна	површина	од	189	km2.	Составена	е	од	9	населени	
места	од	кои	8	се	рурални	и	тоа:	Тодоровци,	Луковица,	Костин	
Дол,	 Косевица,	 Моштица,	 Дулица,	 Саса	 и	 Цера	 и	 градот	
Македонска	Каменица	 како	општински	центар.	Се	протега	на	
надморска	висина	од	445	m	 (на	вливот	на	Каменичка	Река	во	
езерото	 Калиманци)	 	 до	 2252	 m	 (врвот	 Руен	 на	 Осоговските	
Планини).

Слика 1: Географска положба на Општина Македонска Каменица 
	

2.2 Клима
Местоположбата	 и	 орографските	 карактеристики	 овозможуваат	 постоење	 на	 умерено-континентална	
и	 планинска	 клима.	 Врнежите	 се	 нерамномерно	 распоредени	 во	 текот	 на	 годината	 а	 поголеми	 се	 на	
планинските	 предели.	 Климата	 во	 Македонска	 Каменица	 е	 умерено	 -топла	 континентална	 со	 извесни	
влијанија	на	медитеранската	клима	која	продира	по	јужната	страна	преку	реката	Брегалница.	Просечната	
годишна	температура	на	воздухот	изнесува	10,4	оС	со	апсолутен	минимум	од	-26,7	оС	и	апсолутен	максимум	
од	37оС.	Поголемиот	дел	од	врнежите	се	јавуваат	во	потоплиот	дел	од	годината,	а	просечната	годишна	сума	
на	врнежи	во	општината	изнесува	542	mm.Северниот	ветер	е	со	најголема	честина	(просечно	годишно	175	
‰)	со	просечна	годишна	брзина	од	3	m/s.	Магливи	денови	во	овој	простор	има	само	околу	6	дена	годишно.	
Просечен	број	на	денови	кога	паѓа	град	е	19	дена.	Ведри	денови	има	годишно	80,	облачни	денови	150	и	
тмурни	денови	135.	Влажноста	на	воздухот	изнесува	70%.	Најголема	е	во	декември	месец	со	81%,	а	најмала	
во	јули	месец	со	60%.	Просечно	годишната	температура	на	воздухот	е	13	оС,	а	годишна	амплитуда	е	22,1	
оС	среден	годишен	минимум	на	температурата	е	6,5	оС,	каде	што	јануари	е	најладен	со	-3,2	оС,	и	најтопол	
јуни	со	15	оС.	Средногодишен	максимум	е	18,6	оС	јануари	со	5,3	оС	и	јули	со	29,9	оС.

2.3 Хидрографија
Реката	Брегалница	е	главна	водена	артерија	на	територијата	на	општината.	Таа	навлегува	во	Пијанечката	
котлина	од	југ,	преку	Разловечката	клисура	тече	на	север	до	Делчево,	од	каде	потоа	оди	на	запад,	и	преку	
клисурата	што	почнува	од	Очипала,	навлегува	на	територија	на	Македонска	Каменица.	Десни	притоки	на	
Брегалница	кои	со	поголем	дел	од	сливната	површина	се	наоѓаат	во	општина	Македонска	Каменица	се	
Луковичка	и	Каменичка	Река.	Луковичка	Река	извира	во	месноста	Кучевница,	на	Осоговските	Планини,	на	
надморска	височина	од	1400	m,	а	во	Брегалница	се	влева	под	с.	Луковица	на	480	m.	Надморска	височина.	
Долга	е	11	km,	има	сливна	површина	од	287	km2	и	релативен	пад	од	83,6	‰.	Каменичка	Река	извира	под	
врвот	Руен,	на	Осоговските	Планини,	на	надморска	височина	од	1840	m,	а	во	Брегалница	се	влева	под	с.	
Каменица	на	445	m.	Надморска	височина.	Долга	е	23	km,	има	сливна	површина	од	115	km2	и	релативен	
пад	од	60	‰.	Каменичка	Река	има	6	притоки	од	источната	страна:	Црвена,	Свиња,	Козја,	Петрова,	Јагодина,	
Пониште	и	Моштичка	и	2	од	западна		страна:	Горештица	и	Сушица.	Низ	рударско	индустрискиот	комплекс	
„САСА“	течат	планинските	реки	Црвена,	Свиња	и	Козја	Река	кои	се	спојуваат	и	ја	формираат	река	Каменичка.	
Од	источната	страна	на	хидројаловиштето	поминува	Петрова	река	која	е	опфатена	во	канал	за	поплавни	
води	и	се	спроведува	под	асфалтниот	пат	покрај	хидројаловиштето	бр.4,	а	потоа	се	влева	во	река	Каменица	
откако	ќе	излезе	од	обиколниот	тунел.	Лева	притока	на	реката	Каменица	е	и	реката	Јагодина	која	се	влева	
на	околу	1	 кm	низводно	во	река	Каменица.	Вкупниот	 годишен	просечен	проток	на	реката	Брегалница	
на	профилот	Калиманци	изнесува	264	милиони	m3.	На	овој	профил	е	изградена	брана	која	овозможува	
акумулација	со	зафатнина	од	120	милиони	m3	вода,	што	претставува	48%	од	вкупниот	среден	годишен	
проток	 на	 река	 Брегалница.	 Езерото	 Калиманци	 претставува	 вештачки	 резервоар	 формиран	 одреката	
Брегалница	и	Каменичка	Река,	во	1969	година.	Браната	на	акумулацијата	е	камено-насипна	со	глинено	
јадро,	има	висина	од	92	m	и	должина	од	240	m.	Езерото	Калиманци	има	должина	од	14	km,	ширина	од	0,3	
km	и	максимална	длабочина	од	80	m.	Вкупната	површина	на	езерото	е	4,23	km2	додека	вкупниот	бруто	
волумен	на	519,5	m	надморска	височина	изнесува127	милиони	m3.	Езерото	Калиманци	е	специфично	по	
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големата	бреговаразгранетост.	Вкупната	должина	на	бреговата	линија	му	изнесува	40,5	km	(при	просечен	
водостој),	или	по	долго	од	бреговата	линија	на	Дојранското	Езеро	.	Има	неколку	заливи	и	полуострови,еден	
остров	 -	 Калата	 (1,5ha	 )	 и	 еден	микро-	 остров	 кај	 с.	 Тодоровци	 (0,2ha	 ).	Најголем	 залив	 е	 Каменичкиот,	
вовлечен	дури	3	km	кон	градот	Македонска	Каменица,	потоа	Луковичкиот	и	Рибничкиот	залив	(0,8	km).

2.4 Геологија и почви
Според	 структурата	 на	 земјиштето,	 општината	 е	 подрачје	 каде	 преовладуваат	 земјоделско	 земјиште,	
пасишта	 и	 шуми	 со	 повеќе	 од	 90%	 од	 вкупната	 површина.	 Во	 однос	 на	 сеизмолошката	 активност	 на	
теренот,	територијата	на	општината	спаѓа	во	зона	со	интензитет	од	VIII	степени	по	МКС	скалата.

2.5 Демографска структура и 
живеалишта
Општина	Македонска	Каменица	се	состои	од	8	рурални	и	едно	урбано	населено	место.	Градот	Македонска	
Каменица	 на	 пописот	 во	 2002	 година	 има	 5.147	 жители,	 додека	 целата	 општина	 8110	 жители.	 Според	
проценки	 на	 Државниот	 завод	 за	 статистика,	 општината	 во	 2018	 г.	 имала	 7429	 жители.	 Во	 поглед	
на	 етничката	 структура	 скоро	 98%	 од	 населението	 се	 Македонци	 а	 останатите	 2%	 отпаѓаат	 на	 други	
национални	 малцинства.	 Речиси	 подеднаква	 е	 застапеноста	 на	 населението	 во	 поглед	 на	 половата	
структура.	Просечната	големина	на	домаќинството	е	3,2	лица.

2.6 Сообраќајна поврзаност
Преку	општината	поминува	Магистралниот	пат	М-5	кој	преку	Кочани	и	Делчево	ја	поврзува	општината	со	
останатиот	дел	на	државата.	Исто	така	општината	преку	Регионалниот	пат	R-208	е	поврзана	со	Рудникот	
Саса.

2.7 Стопански капацитети
Најголем	 стопански	 капацитет	на	 територијата	на	општината	 е	рудникот	 за	олово	и	цинк	 „Саса“	 кој	 со	
неговото	 рестартирање	 во	 2006	 година	 во	 момемтот	 вработува	 720	 работници,	 плус	 100	 сезонски	
работници.	Како	стопански	капацитети	кои	беа	во	склоп	на	Рудникот,	а	денес	се	исто	така	се	приватизирани	
и	се	во	почетна	фаза	од	нивното	рестартирање	се	МИ	,,Саса“	и	,,Цинкара“	кои	се	лоцирани	во	населбата	
М.Каменица.	Од	активните	капацитети	во	општината	кои	вработуваат	претежно	женска	работна	рака	се	
текстилните	погони:	ТАМАТЕКС,	МАТЕА,	ТЕКСТИЛ-	М,	ВЕКАТЕКС,	НОВАТЕКС,	ВЕРОНА,	кои	за	врема	на	COVID	
-19	пандемјата	се	затворија	и	неколку	помали	капацитети	во	кои	се	вработени	околу	500	лица.Во	општината	
исто	така	активно	работат	80-90	деловни	субјекти	и	објекти	од	малото	стопанство	во	приватна	сопственост.	
Заради	 чистата	 еколошка	 средина	 во	 која	 се	 наоѓа	 општината	 нуди	 можности	 и	 за	 производство	 на	
еколошка	храна,	собирање	на	планински	плодови	и	билки	и	сл.
Од	нестопанските	дејности	во	општината	постои:	здравствена	станица,	основно	и	средно	училиште,	детска	
градинка,	ПТТ	и	др.

2.8 Енергетска инфраструктура
Во	општината	Македонска	Каменица	енергетските	потреби	претежно	се	задоволуваат	преку	електроенергијата.	
Македонска	 Каменица	 е	 поврзана	 со	 електро	 -	 енергетскиот	 систем	 преку	 далноводот	 110	 kV	 Кочани	 –	
Македонска	Каменица	-	Делчево	-	Берово	и	со	35	kV	далновод	ХЕ	,,Калиманци"	-	Македонска	Каменица	-	Делчево	
со	можност	за	резервно	напојување	од	35	kV	далновод	Кочани	-	ХЕ	,,Калиманци".	Во	општината	постојат	и	
трансформаторски	постројки	ТС	10/0,4	kV	со	моќност	од	11,78	МVA,	29	ТЦ	10/0,4	со	моќност	од	12,490	МVA,	
или	вкупно	99	ТЦ	10/0,4	kV	со	инсталирана	моќност	од	24,27	МVA.	Преку	локалниот	електродистрибутивен	
систем	се	обезбедува	високо	-	квалитетно	и	стабилно	снабдување	со	електрична	енергија,	во	доменот	на	
примарното	напојување	со	електрична	енергија.	Сите	населени	места	во	општината	се	електрифицирани,	
со	исклучок	на	неколку	индивидуални	објекти	во	населби	од	раштркан	тип,	каде	нисконапонската	мрежа	е	
со	несоодветен	степен	на	изграденост,	особено	од	аспект	на	испорачана	електрична	енергија.	Просечната	
годишната	потрошувачка	на	енергија	во	општината	изнесува	5	513	000	kWh.
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3. ОЦЕНА НА СОСТОЈБАТА 
СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
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3.1 Мерење на Јавната свест за 
сосотојбите во животната средина во 
Општина Македонска Каменица
Учеството	на	јавноста	во	подготовката	и	донесувањето	на	локалните	акциони	планови	за	животна	средина	
е	еден	од	основните	предуслови	за	донесување	на	реални	и	сеопфатни	документи	во	рамките	на	кои	ќе	
бидат	утврдени	приоритети	со	кои	ќе	биде	согласна	и	јавноста,	односно,	пред	сè,граѓаните.	

Со	цел	да	се	слушне	мислењето	на	јавноста	и	да	се	оцени	состојбата	на	животната	средина	во	која	засегнатата	
јавност	живее,	стручниот	консултантски	тим	во	периодот	од	01.05.2019	до	15.06.2019	подготвил	анкетен	
прашалник	за	состојбите	со	животната	средина	(даден	воПрилог	1)	и	анкета	била	спроведена	во	периодот	
од	01.05.2019	до	15.06.2019	година	врз	основа	на		репрезентативен	примерок	на	испитаници.

Анкетата,покрај	демографските	прашања	поврзани	со	местото	на	живеење,	возраст	и	степен	на	образование	
на	испитаниците,	содрж	прашања	со	коишто	сакавме	да	утврдиме	кое	е	нивото	на	загаденост	на	општината,	
како	и	кои	се	основни,	главни	причинители,	односно	загадувачи	на	воздухот,	водите	и	почвите	во	Општина	
Македонска	Каменица.	Испитаниците	беа	прашани	и	за	делот	на	законската	регулатива	и	спроведување	
на	законите	во	делот	на	заштита	на	животната	средина,	поточно	за	тоа	колку	претпријатијата	преземаат	
мерки	за	филтрација	на	сите	штетни	материи	кои	ги	пуштаат	во	воздухот,	дали	се	општествено	одговорни	
и	 дали	 инспекциските	 служби	 на	 територијата	 на	 Општината	 си	 ја	 вршат	 работата	 по	 закон,	 следејќи	
ги	 регулативите.	 Во	 делот	 на	 анкетата	 се	 наоѓаа	и	 прашања	преку	 коишто	 сакавме	 да	 утврдиме	 колку	
негативно	загадениот	воздух	се	одразува	врз	здравјето	на	населението	и	кои	се	најголемите	проблеми	со	
кои	се	соочува	општинатана	овој	план,	како	приоритетни	за	решавање	со	изготвување	на	нов.

Анкетата	е	одговорена	од	200	испитаници,	жители	на	Општина	Македонска	Каменица	од	кои	најголем	
процент	живеат	во	градот,	додека	само	мал	дел	од	испитаниците	живеат	во	село	(22	%	или	44	анкетирани	
жители	на	Општина	Македонска	Каменица	живеат	во	селата,	а	бројот	на	испитаници	кои	доаѓаат	од	градот	
изнесува	156	или	78%).

Според	 спроведената	 анкета,	 анкетирано	 е	 население	 од	 сите	 населени	места	 во	Општината.	 При	 тоа	
доминира	возрасната	група	од	46-55	години,	па	возрасна	група	од	36-45	години	и	56-65	години.	Според	
образовната	структура	доминира	население	со	средно	образование.	Најголем	дел	од	анкетираните	биле	
вработени	и	пензионери.	Од	аспект	на	перцепцијата	за	загаденост	59%	сметаат	дека	Општината	е	прилично	
загадена,	а	како	најзагаден	медиум	ја	сметаат	водата	со	72%	а	20%	почвата.	Како	најекспонирана	причина	
за	 високата	 загаденост	на	животната	 средина	 ја	истакнале	недоволната	 јавна	 свест	 за	 зачуваување	на	
здрава	и	чиста	животна	средина,	за	што	35	%	ја	издвоиле	како	доминантна	причина	за	загадување.	При	
тоа	дивите	депонии	се	истакнати	како	загадување	кое	најмногу	му	пречи	на	населението.	Анкетираното	
население	 смата	 дека	 најголема	 рефлексија	 загадувањето	 има	 врз	 здравјето	 на	 лугето	 а	 потоа	 и	 врз	
животната	средина	и	имиџот	на	Општината.

Слика2: Населени места во кои е спроведена анкетата
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Слика 3: Возрасна структура на анкетираното население

Слика 4: Образовна структура на населението

Слика 5: Вработени, невработени, пензионери, студенти и други 
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Слика 6:Перцепција на анкетираното население за степенот на 
загаденост на животната средина во Македонска Каменица 

Слика 7: Перцепција на анкетирано население за загаденост на пооделните медиуми

Слика 8: Перцепција на анкетираното население за причините за загадување на Општината
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Слика 9: Перцепција на анкетирано население за еколошките проблеми 
во населените места во кои живеат

Слика 10: Перцепција на анкетираното население за последиците од 
загаденоста на животната средина

Слика 11: Перцепција на анкетирано население за општествената 
одговорност на стопанските субјекти кои делуваат во Општината
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Слика 12: Перцепција на анкетирано население за одржливо управување 
со шумите во Општината

Слика 13: Перцепција на анкетирано население за приоритетните еколошки проблеми во Општината
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3.2 ВОДИ
Релјефот	 во	Македонска	Каменица	 е	 претежно	ридско-планински,	 а	 рамнински	 терени	има	 само	околу	
речното	 корито	 на	 реката	 Брегалница	 и	 акумулацијата	 Калиманци.	Македонска	 Каменица	 има	 големи	
водни	потенцијали.	Ридско	планинскиот	амбиент	го	овозможил	формирањето	на	поголем	број	планински	
водотеци,	со	мали	сливни	површини,	кратки	должини	и	големи	наклони.	Најголемо	водостопанско	значење	
имаат	Каменичка	и	Луковичка	Река.
Каменичка	Река	е	планинска	река	која	извира	под	највисокиот	врв	на	Планината	Осогово	и	се	влива	во	
Брегалница.	Каменичка	Река	има	6	водотоци	од	источната	страна	(Црвена,	Свиња,	Козја,	Петрова,	Пониште	
и	Моштичка)	и	2	од	западнатастрана	(Горештица	и	Сушица).
Најголемиот	 хидролошки	 објект	 на	 територијата	 на	 општината	 е	 езерото	 „Калиманци”	 и	 претставува	
најголемиот	хидролошки	објект	во	Источна	Македонија.	Во	него	 се	влеваат	Каменичка	која	 тече	и	низ	
градот	Македонска	Каменица	како	и	Луковичка	и	Рибничка	Река.

3.2.1 Управување со води – регулатива, 
финансирање и надлежности
Управувањето	 со	 водите	 ги	 опфаќа	 сите	мерки	и	 активности	 за	 рационално	и	 ефикасно	 користење	на	
водите,	одржливиот	развој	на	водните	ресурси,	заштита	на	водите	и	заштита	од	штетно	дејство	на	водите.	
Со	одредбите	од	Законот	за	води	 (Сл.	Весник	на	РM	бр.	87/08,	6/09,	161/09,	51/11,	44/12,	163/13,	180/14,	
52/16),	Министерството	за	животна	средина	и	просторно	планирање	ја	има	водечката	улога	во	управување	
со	водните	ресурси,	меѓу	кои	припаѓа	и	управување	со	сливот	на	Брегалница	 (што	го	опфаќа	овој	дел).	
Идното	 одделение	 на	 МЖСПП	 за	 управување	 со	 сливот	 на	 Брегалница	 ќе	 учествува	 во	 координација	
со	 телата	 на	 сливот	 и	 телата	 на	 подсливот	 и	 ќе	 ги	 спроведува	 следниве	 активности:	 ќе	 го	 организира	
и	 го	 следи	остварувањето	на	програмските	 задачи	и	 активности	во	овие	области,ќе	 соработува	и	 ќе	 ја	
координира	соработката	со	другите	организациони	облици	во	министерството,	со	државните	органи,	со	
научните	и	стручните	институции	и	со	невладините	организации	од	земјата	и	странство	и	ќе	ги	координира	
активностите	 во	 делот	 на	 изготвувањето	 на	 научно-стручни	 студии	 и	 елаборати,	 ќе	 ги	 одобрува	 и	 ќе	
учествува	 во	 изработката	 на	 програмите,	 плановите	 и	 извештаите	 на	 телата	 на	 сливот	 и	 телата	 на	
подсливовите;	ќе	ги	извршува	потребните	испитувања	заради	утврдување	на	лежиштата,	количината	и	
својствата	на	водите	и	ќе	наложува	превземање	на	потребни	мерки	за	заштита	на	подземните	води	најдени	
при	вршење	на	геолошки	истражувања	или	експлоатација	на	минерални	суровини,	ископување	на	тунели,	
и	други	активности	на	ископување	или	дупчењена	 земјиштето;	 учествува	во	изработување	на	основна	
проценка	на	карактеристиките	на	секој	речен	слив,	обезбедувајќи	управување	со	делот	на	подрачјето	на	
меѓународен	речниот	слив	што	се	наоѓа	на	територија	на	Република	Северна	Македонија	во	согласност	со	
законите	и	меѓународен	договор	ратификуван	од	Република	Северна		Македоноија;	-	стручни	работи	во	
издавањето	на	дозволите,	ќе	води	регистар	на	заштитни	зони	и.т.н	

Финансиските	ресурси	за	управување	и	развој	на	водните	ресурси	се	обезбедуваат	од:	

•	 надоместок	за	користење	на	вода;	
•	 надоместок	за	отпадни	води;	
•	 надоместок	за	песок,	чакал	и	камен;	
•	 Закуп	 за	 изнајмен	 државен	 имот	 во	 државна	 сопственост,	 кој	 е	 евидентиран	 како	 "под	 вода"	 во	

Катастарот	на	недвижен	имот;	
•	 Придонес	за	водите;	
•	 Буџетот	на	Република	С.	Македонија;	
•	 Буџетите	на	општините	и
•	 Други	извори	на	финансирање	во	согласност	со	закон.

Значителна	можност	за	финансирање	на	проекти	во	областа	на	управување	со	водните	ресурси	претставува	
и	ИПА	програмата.

Општината,	согласно	Законот	за	локална	самоуправа	има	надлежности	во	делот	на	управување	со	водните	
ресурси	и	тоа:	

•	 Заштитата	на	животната	средина	и	природата	-	мерки	за	заштита	и	спречување	од	загадување	на	
водата,	воздухот	и	змејиштето,	заштита	на	природата,	

•	 Комуналните	дејности,	
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•	 Снабдувањето	со	вода	за	пиење;	
•	 Испораката	на	технолошката	вода;
•	 Одведувањето	и	пречистувањето	на	отпадните	води;	
•	 Одведувањето	и	третманот	на	атмосферските	води;
•	 Регулацијата,	одржувањето	и	користењето	на	речните	корита	во	урбанизираните	делови.

Покрај	ова	од	Законот	за	Води	произлегуваат	и	други	надлежности	на
општината	во	доменот	на:	заштита	од	штетно	дејство	на	водата;	прогласување	водозаштитни	зони	итн.

3.2.2 Состојби со водните ресурси во 
Општина Македонска Каменица
Хидрографската	 мрежа,	 релјефот	 и	 геолошките	 и	 хидролошки	 услови	 се	 многу	 поволни	 од	 аспект	 на	
рационално	користење	на	продуктивни	води.	Потрошувачите	на	вода	се	лоцирани	главно	во	средните	
или	долните	текови	на	реките,	кон	кои	водата	може	да	се	доведе	по	гравитационен	пад,	или	со	помош	на	
пумпање	на	мали	висини.

Со	водите	на	реката	Брегалница	се	наводнува	најголемиот	дел	од	Пијанечката	Котлина,	а	низводно,	преку	
акумулацијата	Калиманци	и	големи	земјоделски	површини	во	Кочанско	Поле	и	Овче	Поле.	Наводнување	
има	само	локално	од	река	Косевичка	и	делумно	од	река	Моштичка.

Главната	намена	на	акумулацијата	Калиманци	претставува	наводнувањето	на	околу	28.000	ha	земјоделска	
површина,	како	што	се	оризовите	полиња	во	Кочанското	поле,	но	исто	така	и	за	дел	од	обработливата	
површина	во	Овче	Поле.	За	таа	цел	изградени	се	два	канала	за	наводнување,	од	кои	десниот	канал	е	долг	
98	km	и	служи	за	пренос	на	вода	до	Овче	Поле,	додека	левиот	канал	е	36	km	долг	и	служи	за	наводнување	на	
земјоделските	површини	во	Кочанското	Поле.	Вишокот	на	вода	се	користи	за	производство	на	електрична	
енергија	преку	вградената	мала	хидроцентрала	која	има	инсталиран	капацитет	од	13,8	MW.

3.2.3  Квалитет на површински и 
подземни води во регионот
Квалитетот	на	површинските	води	во	Република	С.	Македонија	го	следи	Управата	за	хидрометеoролошки	
работи,	преку	RIMSYS	програмата	на	20	мерни	места	на	реките	во	С.	Македонија.

Имајќи	во	превид	дека	река	Каменичка	се	влева	во	акумулацијата	Калиманци	која	е	направена	на	река	
Брегалница,	релевантна	e	мерната	станица	во	населено	место	Долни	Балван	кај	која	се	следи	квалитетот	
на	водите	на	река	Брегалница.

Согласно	 Уредбата	 за	 категоризација	 на	 водотеците,	 езерата,	 акумулациите	 и	 подземните	 води	 („Сл.	
Весник“	на	РМ	бр.	18/99,	71/99)	поважните	водни	ресурси	во	Општината	и	Регионот	се	:	река	Каменичка,	
Брегалница	и	езеро	Калиманци	кои	припаѓаат	на	II	и	III	класа.	

А)	Река	Каменичка	спаѓа	во	III	класа	согласно	уредбата.	Квалитетот	на	нејзината	вода	се	мониторира	на	2	
мерни	места:	место	број	4	(река	Каменица	пред	влез	во	обиколен	тунел)	и	мерно	место	9	(река	Каменица	
5	km	низводно).	Мониторингот	на	квалитетот	на	река	Каменица	е	многу	значаен,	бидејќи	таа	се	влева	
во	акумулацијата	Калиманци	која	е	најголемиот	хидролошки	објект	на	територијата	на	општината	и	
се	користи	главно	за	наводнување	на	земјоделските	површини	во	Источна	Македонија.	Одржувањето	
на	добар	квалитет	на	река	Каменица	ќе	влијае	да	не	дојде	до	нарушување	на	квалитетот	на	квалитетот	
на	водата	во	акумулацијата	Калиманци,	односно	река	Брегалница.	Водотеците	кои	 ја	фомираат	река	
Каменица	(Козја,	Црвена	и	Свиња	река),	уште	во	горните	текови	се	природно	збогатени	со	зголемени	
количини	 на	 метали	 поради	 природните	 карактеристики	 на	 подрачјето,	 што	 се	 рефлектира	 и	 на	
квалитетот	на	реката	Каменица.Од	анализите	може	да	се	заклучи	дека	рН	вредноста	на	река	Каменица,	
се	движи	од	слабо	кисела	кон	слабо	базна	средина.	

Б)	Река	Брегалница	според	Уредбата	за	класификација	на	водотеците,	езерата,акумулациите	и	подземните	
води	(Службен	весник	бр.	18/99,	71/99),	има	квалитет	на	вода	кој	може	да	се	врсти	во	различни	класи,	
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односно	1	класа	(растворен	кислород),	1-2	класа	(нитрати,нитрити,	железо,	олово,	цинк	и	хром),	2	класа	
(БПК5	и	ХПК)	и	3-4	класа	(мангани	кадмиум).

В)	Акумулација	Калиманци

Податоците	 за	 основните	 физичко-хемиски	 карактеристики	 на	 водата	 од	 акумулацијата	 Калиманци	
укажуваат	на	вода	од	IV	класа,	односно	силно	еутрофна	вода,	а	според	биолошките	показатели,	водата	од	
акумулацијата	е	со	олиго-	β	-	мезосапробен	карактер.	
3.2.4	Емисии	на	површински	води	во	Рудник	САСА

Во	Рудник	САСА	ДООЕЛ,	 емисиите	 во	 вода	 се	 управуваат	и	 контролираат	 согласно	 законските	 барања,	
вклучително	 и	 условите	 пропишани	 во	 А-интегрираната	 еколошка	 дозвола	 бр.	 УП1-11/3	 -1112/2019	 од	
29.10.2019.	

Точките	на	емисија	во	вода,	граничните	вредности,	параметрите,	фреквенцијата	на	мониторинг	и	останати	
услови	се	утврдени	од	страна	на	надлежното	МЖСПП	и	вклучени	во	АИЕД.

Инсталацијата	 рудник	 „САСА“	 во	 периодот	 2014	 –	 2015	 година	 реализирал	 проект	 за	 зафаќање	 и	
препумпување	на	подземните	води	од	хоризонт	830	(мерно	место	АПВ	4)	до	површината.	Со	реализацијата	
на	овој	проект	е	зафатена		водата	од	технолошкиот	процес	во	јама	од	најнискиот	хоризонт	830	и	истата	
се	 испумпува	 на	 хидројаловиштето,	 како	 збирен	 колектор	 за	 индустриските	 води	 и	 во	 флотација	 со	
што	е	елиминирано	испуштањето	на	отпадните	води	од	рудничките	активности	од	оваа	мерна	 точка	 (	
дефинирана	во	А-ИЕД	како	АПВ4)	во	река	Каменица.	

Во	 контекст	на	 зачуваување	на	 квалитетот	на	 водните	ресурси,	 поставена	 е	 пречистителна	 станица	 за	
фекални	отпадни	води	од	Рудникот	а	испустот	од	пречистителната	станица	се	мониторира	како		емисиона	
точка	на	која	ќе	се	врши	редовен	мониторинг	(АПВ	4).

Во	прилог	(табела	2	и	табела	3)	е	даден	преглед	на		средни	годишни	вредности	на	резултати	од	мониторинг	
на	 емисионите	 точки	 на	 вода	 за	 2020	 и	 2021	 година	 согласно	 извештаите	 од	 хемиска	 анализа	 од	
акредитирана	 лабораторија,	 од	 кои	 е	 евидентно	 дека	 сите	 контролирани	 параметри	 се	 во	 граници	 на	
дозволените	параметри.

Табела 2: Резултати од мониторинг на емисионите точки на вода за 2020 и 2021 година во хидројаловиште 
4 и во Рудник САСА

Ознака на 
точка на 
емисија 

Извор pH
БПК 
(mg/l 
O2)

ХПК 
(mg/l 
O2)

CN- 
(mg/l)

TSS 
(mg/l)

растворен метал (mg/l)

Pb Zn As Mn Fe Cd

ПК/ХЈ4

Преливен 
колектор на 
ХЈ 4

7,78 <1 0,61 <0,002 23,2 0,009 0,033 0,0004 0,05 0,165 0,0002

КШ/S9 Контролна 
шахта Ѕ9 7,23 0,18 0,36 <0,002 1,5 0,001 0,073 0,001 1 0,094 0,001

АИЕД 6,0-8,5 7 10 0,1 60 0,03 0,2 0,05 1 1 0,01

Табела 3. Резултати од мониторинг на емисионите точки на вода за 2020 и 2021 година на пречистителна 
станица за фекални води во Рудник САСА

Ознака на 
точка на 
емисија 

Извор pH
БПК 
(mg/l 
O2)

ХПК 
(mg/l 
O2)

Раст. О2 
(mg/l 
O2)

TSS (mg/l) Вкупен N 
(mg/l) 

Вкупен  F 
(mg/l)

ПС/ФВ
Испуст на пречистителна 
станица за фекална 
канализација

7,04 8,12 1,83 2,70 30,1 10,8 1,40

АИЕД 6,0-9,0 25 125 >2 35 15 2
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3.2.4 Снабдување со вода за пиење во 
општина Македонска Каменица
Населението	од	градот	Македонска	Каменица	се	снабдува	со	вода	за	пиење	од	атарот	на	село	Саса,	каде	
има	изградено	бунари	и	филтер	станица	со	капацитет	48	l/s,	а	дневната	потрошувачка	на	вода	во	градот,	за	
потребите	на	населението	и	индустријата,	изнесува	40	l/s	која	се	дистрибуира	преку	постојната	водоводна	
мрежа.	Квалитетот	на	водата	за	пиење	од	градскиот	водовод	е	контролиран	од	Завод	за	здравствена	заштита	
од	Кочани.	Потребата	од	вода	за	пиење	во	другите	населени	места	во	општината	се	задоволува	преку	
локални	рурални	водоводни	системи	и	бунари.	Постојната	водоводна	инфраструктура	не	ги	задоволува	
потребите	 нанаселението	 од	 квалитетна	 вода	 за	 пиење.	 Во	 општината	 сеуште	 е	 присутен	 проблемот	
за	обезбедување	континуиран	режим	на	снабдување	на	населението	со	квалитетна	вода	за	пиење.	Од	
аспект	на	животната	средина,	најкритично	е	водоснабдувањето	од	подземните	води,	од	бунарите,	заради	
можност	за	загадување	на	подземните	води	чиј	квалитет	не	се	контролира.

3.1.3 Идентификувани проблеми и 
препораки за решавање на проблемите 

	X Нецелосна	 покриеност	 на	 територијата	 на	 Општина	Македонска	 Каменица	 со	 водоснабдување,	 и	
проблеми	со	снабдување	со	квалитетна	вода	за	пиење;

	X Дотраеност	на	системот	и	големи	загуби	на	вода	во	системот	за	водоснабдување;

	X Општината	нема	интегрален	зафат	за	обезбедување	на	квалитетна	вода	за	пиење,	односно	постојната	
филтер	станица	за	водоснабдување	покрива	сано	1/3	од	населението	на	градот;

	X Нецелосна	покриеност	на	територијата	на	Општина	Македонска	Каменица	со	систем	за	собирање	и	
одведување	на	отпадни	води;

	X Отсуство	на	водовод	во	селата	Саса,	Цера,	Косевица,	Костин	Дол,	Тодоровци,Луковица	и	Моштица	а	
има	и	загуби	во	систем	кај	постоечките.	

	X Недоволна	јавна	свест	за	користење	на	водите	и	постапување	со	отпадни	води.	

	X Дел	од	комуналните	води	сеуште	се	излеваат	во	септички	 јами,	а	оттука	во	понираат	во	почвата	и	
водотеците;	

	X Не	постои	пречистителната	станица	за	комуналните	отпадни	води	од	градот;	

	X Не	постои	подземен	катастар	на	водоводни	и	канализациони	инсталации;

	X Рипариската	зона	некаде	отсуствува,	а	воглавно	е	некаде	е	многу	тесна	(4-5	m)	и	не	е	доволен	бафер	
за	прочистување	на	водите	кои	течат	во	Каменичка	Река;	

	X Несоодветната	 употреба	 на	 препарати	 во	 земјоделството	 (пестициди,	 фунгициди,	 фертилизери,	
хербициди,	родентициди	и	сл.)	што	придонесуваат	кон	загадување	на	водите;	

	X Загадување	на	Калиманско	Езеро	од	реката	Каменичка

	X Нема	ПС	за	отпадни	води	во	индустрискта	зона

	X Препораки	за	решавање	на	идентификуваните	проблеми

	X Донесување	на		План	за	управување	со	сливот	на	Брегалница	од	страна	на	МЖСПП;

	X Доизградба	 на	 водоводи	 во	 населби	 и	 населени	 места	 и	 реконструкција	 на	 постоечките	 со	 цел	
замена	на	старите	цевководи	со	нови	полипропиленски	цевки	и	набавка	на	дигитални	водомери	за	
намалување	загуби	на	вода		во	системот;	

	X Изградба	на	нова	филтер	станица	за	водоснабдување	на	населените	места	опфатени	со	општинскиот	
водовод:	Македонска	Каменица,	Стара	Каменица	и	Дулица	со	што	би	се	опфатиле	сите	домаќинства	
во	градот;

	X Изградба	на	канализација	во	населените	места	кои	сеуште	не	се	покриени	со	канализациони	системи,

	X Изградба	на	пречистителна	станица	за	комунални	отпадни	води	за	градот	Македонска	Каменица	што	
претставува	и	приоритетна	мерка	за	намалување	на	загадувањето	на	река	Каменичка	и	одтаму	и	на	
езерото	Калименци	од	кое	се	наводнува	Кочанско	поле	и	Овче	поле;
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	X Сензибилизација	на	локалните	земјоделски	производители	за	примена	добри	земјоделски	практики	
во	производството	и	начини	на	постапување	со	отпадните	води;

	X Редовна	проценка	на	проточноста	на	водотеците	и	редовно	чистење	на	коритата	согалсно	обврската	
од	Закон	за	води;

	X Изработка	 на	 Проект	 и	 изградбна	 на	 ПС	 за	 отпадни	 води	 во	 индустриската	 зона	 на	 Македонска	
Каменица.

3. 3 ПОЧВИ

3.3.1 Состојба со почвите – 
идентификувани проблеми и 
препораки
Почвата	претставува	мошне	чувствителен	медиум	и	важен	природен	и	економски	ресурс	кој	обезбедува	
сервиси	 значајни	 за	 опстанокот	 на	 екосистемите	 и	 активностите	 на	 човекот.	 Секое	 нарушување	 или	
оштетување	на	почвата	ги	оштетува	и	другите	медиуми	на	животната	средина	и	екосистемите.	Примената	
на	 агрохемикалии	во	процесот	на	 земјоделското	и	шумското	производство,	 депонирањето	на	отровни	
отпадни	материи	и	влијанието	на	загадениот	воздух	и	загадените	води	што	се	применуваат	за	наводнување,	
имаат	негативно	влијание	врз	хемискиот	состав	на	почвата,	односно	на	нејзините	еколошки	и	економски	
вредности.	Постојат	индиции	за	можно	загадување	на	земјиштето	со	штетни	материи	низводно	од	Делчево,	
со	оглед	на	карактерот	на	локалната	индустрија	и	релативно	развиеното	овоштарство,	кое	е	корисник	на	
хемиски	средства	за	заштита	(пестициди).

На	 поширокото	 подрачје	 на	 лежиштето	
за	 олово	 и	 цинк	 -	 Саса	 се	 развиени	
различни	 егзогени	 процеси:	 глацијални,	
флувијални,	пролувијални	и	делувијално-
алувијални	кои	предизвикуваат	ерозија	на	
почвата	што	 е	 еден	 од	 најчуствителните	
проблеми	 поврзани	 со	 почвата.	 Со	
изградбата	на	 хидросистемот	Калиманци	
и	 урдување	 на	 коритото	 на	 Каменичка	
река,	 како	 и	 низата	 пошумувања	
и	 заштитата	 на	 самата	 вегетација	
допринесе	 до	 намалување	 на	 ерозијата.	
Како	 значително	 ерозивно	 подрачје	 е	
утврдено	 местото	 викано	 Петрово	 брдо	
со	површина	од	 	 околу	11,0	hа.	на	околу	
10	км.	одалеченост	од	М.Каменица,	кое	се	
планира	да	биде	пошумено	во	патнерство	
на	ЈП	Македонски	Шуми	и	Рудник	САСА	со	
листопадни	и	зимзелени	дрвја.

Слика 12: Ерозивни подрачја на териториј на 
Општина Македонска Каменица
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Почвите на територија на Општина Македонска Каменица се најзагрозени од:

	X Ерозии	предизвикани	од	дождови	и	истечни	води

	X Лизгање	на	терен	и	одрони	

	X Несоодветна	примена	на	агрохемиски	средства	во	земјоделството;

Препораки за надминување на проблемите:

	X Делиенација	и	прогласување	ерозивни	подрачја	и	подрачја	загрозени	од	ерозија	 	што	претставува	
обврска	на	локалната	самоуправа	и	секое	водостопанство	согласно	Законот	за	води);	

	X Подготовка	на	програма	за	заштита	од	штетно	дејство	на	водите	во	рамки	на	Брегалничкиот	речен	
слив,	како	составен	дел	од	плановите	за	управување	со	речните	сливови;	

	X Дефинирање	 зони	 на	 ризичност	 од	 засипување	 на	 акумулацијата	 Калиманци	 и	 подготовка	 на	
соодветни	одржливи	мерки	во	шумарството	и	земјоделството;	

	X Пошумување	на	ерозивните	подрачја	бидејќи	со	тоа	се	добива	голем	бенефит	за	околината	и	воопшто	
за	средината	во	која	живееме	и	работиме.	Се	подобрува	микроклимата,	водниот	и	воздушниот	режим,	
како	и	намалување	на	ерозивните	процеси.

3.4 БИОДИВЕРЗИТЕТ И ШУМИ

3.4.1 Состојба со биолошката 
разновидност
Разновидноста	 на	 биотопите	 условува	 богатство	 со	 растителни	 видови	 на	 територијата	 на	 општината.	
Специфичните	климатски	прилики	и	геолошката	разноликост	на	регионот	условуваат	појава	на	хетерогена	
природна	 вегетација	 и	 диференцирање	 на	 височинските	 појаси.Преовладуваат	 високи	 растенија.	 Во	
регионот	живеат	повеќе	разновидни	растителни	заедници.	Шумите	во	општината	Македонска	Каменица	
зафаќат	околу	9000	ha	(47,3%)	од	нејзината	територија,	со	шумовитост	од	над	12	%	од	републичкиот	просек.	
Општината	 има	 висок	 процент	 на	 обраснато	шумско	 земјиште	што	 е	 извонредно	 поволно.	Шумскиот	
покривач	 има	 огромно	 влијание	 врз	 заштитата	 на	 водите,	 земјиштето	 и	 одржувањето	 на	 биолошката	
разновидност.	 Според	 структурата	 на	 шумите,	 високите	 шуми	 со	 најмногу	 дрвна	 маса	 учествуваат	 со	
60%,	 односно	 двапати	 повеќе	 од	 републичкиот	 просек,	 додека	 ниските	 шуми	 зафаќаат	 површина	 од	
1700	ha	 (24%)	и	шумските	култури	учествуваат	со	1.200	ha	 (16%).Чистите	шуми	 (лисјари	и	иглолисни)	се	
најзастапени	 (94%),	 а	 мешовитите	 шуми	 учествуваат	 со	 400	 ha	 (6%).	 Шумите	 и	 шумското	 земјиште	 во	
општината	Македонска	Каменица	заземаат	околу	65	%	од	вкупната	површина	на	општината.	Фондот	на	
дрвна	маса	изнесува	околу	1.500.000	m3	со	годишен	сечив	етат	од	10.000	m3.	Искористувањето	на	шумите	
во	општината	на	Осоговијата	се	врши	според	плански	документи.	Сепак,	во	текот	на	изминатиот	период	
се	уништени	значајни	девствени	шуми	кои	постоеле	до	пред	20	години	што	несомнено	укажува		дека	е	
присутна	и	илегална	сеча.

Во	Општината	се	застапени	следниве	земјишни	категории:	

	X Обработливо	земјиште:	4.668	ha,

	X Пасишта:	4.149	ha,	

	XШуми:	8406	ha,

Вкупно:	17.223	ha
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Слика 13: Покриеност со шуми во Општина Македонска Каменица

Фауната	 на	шумите	 ворегионот	 е	 богата	 со	 разни	 видови	 дивеч.	 Цицачите	 претежно	 се	 застапени	 во	
повисоките	 планински	 предели.	 Во	 водните	 екосистеми,	 најзастапени	 се	 следните	 видови	 риба:	 клен,	
мрена,	црвеноперка,	карас,	а	поретко	и	крап	и	сом.	Поради	нарушување	на	водниот	режим	и	на	квалитетот	
на	водите,	драстично	е	нарушена	и	рамнотежата	на	рибниот	фонд.	Како	општествено	одговорна	компанија	
Рудник	САСА	во	координација	со	Општината	направи	план	за		Ремедијација	на	Каменичка	река	-	Фаза	II	
каде	беа	мапирани	девет	локации	за	пошумување,	но		спроведени	се	и	дополнителни	активсности,	како	
што	се:	дотур	на	земја,	ископување,	рамнење	и	фрезирање.	Во	целиот	процес	се	засадени:	3.600	садници	
од	дрвја,	250	садници	од	грмушки	и	посеано	320	kg	семе	на	трева.

Регионот	е	богат	и	со	голем	број	разновидни	лековити	и	ароматични	растенија,	шумски	плодови,	семиња	
и	печурки.	Сето	ова	ја	прави	Општината	погодна	за	развој	на	разни	селективни	форми	на	туризам	како	
агротуризам,	планински	туризам,	здраствен	туризам,	ловен	туризам	и	слично.

Општината	 Македонска	 Каменица	 има	 определено	 заштитени	 подрачја.	 Од	 страна	 на	 Македонското	
еколошко	друштво	во	2012	г.	изработена	е	студија	за	валоризација	со	предлог	за	формирање	заштитен	
предел.	 Според	 студијата,	 изработен	 е	 предлог	 за	 формирање	 заштитено	 подрачје:	 заштитен	 предел	
Осоговски	 Планини.	 Според	 предлогот,	 6087,31	 ha,	 т.е.	 32	 %	 од	 општина	 Македонска	 Каменица	 се	 во	
заштитениот	предел.	Притоа	во	зона	на	строга	заштита	се	локации	околу	врвовите	Руен	и	Царев	Врв.	

3.4.2 Идентификувани проблеми и 
препораки

	X Зафаќање	на	зелените	површини	со	диви	депонии,	особено	во	руралните	населени	места;	

	X Нарушен	биодиверзитет	во	Каменичка	река;

	X Недоволно	промовирање	и	искористување	на	природните	локалитети	на	територија	на	општината;

	X Зголемен	степен	на	деградирање	на	шумите	и	неконтролирана	сеча	на	шумите;	

	X Појава	на	природно	предизвикани	или	подметнување	пожар

Препораки	за	надминување	на	идентификуваните	проблеми

	X Воведување	на	систем	за	организирано	собирање		и	депонирање	на	комуналниот	отпад	и	отпад	од	
земјоделските	 производители,	 односно	 чистење	 на	 дивите	 депонии	 што	 е	 дел	 на	 интегрираниот	
систем	на	управување	со	отпад	во	Источниот	и	Северо-источниот	регион.	

	X Да	се	воспостави	биолошкиот	мониторинг	врз	имплементираните	биолошко-мелиоративни	работи	
за	ремедијација	на	Каменичка	река	од	страна	на	Општината.	Со	биолошкиот	мониторинг	ќе	се	следи	
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развојот,	 здравствената	 состојба,	 појаватa	 на	 потенцијални	 штетници	 и	 болести,	 влијанието	 на	
климатските	и	антропогените	фактори	врз	засадените	дрвја,	грмушки	и	посеаната	трева.	

	X Промоција	на	природните	атрактивности	на	Опшатината	како	дел	на	поширока	туристичка	понуда	во	
Источниот	регион

	X Зголемена	контрола	на	неконтролирана	сеча	на	дрва,	односно	зајакнување	на	мерките	за	контрола	
на	сеча	од	страна	на	шумска	инспекција	во	координација	со	ЈП	Македонски	Шуми

	X Воспоставување	на	мерки	за	заштита	од	пожари	од	страна	на	регионалниот	Центар	за	управување	со	
кризи	и	Општината.

3.5 ВОЗДУХ

3.5.1 Квалитет на амбиенталниот воздух
Во	 Република	 Северна	 Македонија	 мониторингот	 на	 квалитетот	 на	 амбиентниот	 воздух	 го	 вршат	
Министерството	 за	 животна	 средина	 и	 просторно	 планирање,	 кое	 управува	 со	 Државниот	 автоматски	
систем	 за	 квалитет	на	 воздух,	 како	и	Институтот	 за	 јавно	 здравје	 (ИЈЗ)	 со	Центрите	 за	 јавно	 здравје	 во	
неколку	градови.	

Општина	Македонска	Каменица	не	е	дел	од	мрежата	на	Македонскиот	информативен	центар	за	животна	
средина	во	склоп	на	МЖСПП	кој		ги	собира,	обработува	и	анализира	податоците	за	емисиите	во	воздухот	
од	поединечните	извори	и	концентрациите	на	загадувачките	супстанци	во	амбиентниот	воздух,	така	што	
не	постојат	официјални	податоци	за	загадување	на	амбиенталниот	воздух.	

За	 потребите	 од	 континуиран	 мониторинг	 на	 квалитетот	 на	 воздухот	 рудникот	 САСА	 има	 воведен	 24	
часовен	 мониторинг	 на	 квалитетот	 на	 амбиенталниот	 воздух	 кој	 го	 врши	 акредитирана	 лабораторија	
на	Универзитетот	„Гоце	Делчев“	Штип.	Притоа	се	мерат	концентрации	на:	PM	-10	честички	 (на	дневно,	
месечно	и	годишно	ниво),	се	тестира	хемискиот	состав	на	PM	-10	фракциите;	се	мониторираат	фреквентни	
метеоролошки	параметри	(температура,	брзина	и	правец	на	ветерот,	влажност	и	атмосферски	притисок)	
како	и	емисии	на	седиментна	прашина	и	нејзиниот	хемиски	состав	кој	се	следи	и	искажува	како	дневни,	
месечни	 годишни	 просеци.	 Мерните	 станици	 се	 поставени	 во	 самиот	 рудник	 и	 во	 селото	 Аризанци.	
Резултатите	 покажуваат	 дека	 дека	 концентрациите	 на	 PM-10	 и	 седиментна	 прашина	 се	 во	 граници	 на	
дозволеното.

Аерозагадувањето	 во	 Општина	 Македонска	 Каменица	 главно	 произлегува	 од	 греењето	 на	 цврсти	
горива	кои	во	зимскиот	период	предизвикуваат	загадување	на	амбиенталниот	воздух.	Како	продукти	на	
согорувањето	на	овие	енергенси,	во	воздухот	се	емитираат:	SO2,	CO,	NOx	и	цврсти	честички	(прашина).	
Режимот	на	согорувањето	на	горивата	во	помалите	постројки	во	домовите	(резиденцијалните	ложишта),	
како	и	начинот	на	нивното	(не)	одржување	придонесува	за	зголемена	емисија	на	споменатите	загадувачки	
супстанции.	

Со	цел	 да	 се	надминат	проблемите	 со	 загадување	на	 амбиенталниот	 воздух	 во	Македонска	Каменица,	
Општината	 активно	 се	 залага	 за	 подобрување	 на	 енергетската	 ефикасност,	 што	 подразбира	
извршување	 иста	 или	 поголема	 низа	 активности	 со	 иста	 или	 помала	 количина	 потрошена	 енергија	
(електрична,топлинска,	светлосна,	кинетичка)	и	со	помала	емисија	на	јаглерод	диоксид	во	атмосферата.		
Несомнени	се	придобивките	од	енергетската	ефикасност	која	носи	големи	придобивки	во	секојдневниот	
живот.	 Во	 согласност	 со	 Стратегијата	 за	 енергетска	 ефикасност	 на	 Република	 Северна	 Македонија	 и	
Акциониот	план	за	енергетска	ефикасност,	советот	на	единицата	на	локалната	самоуправа,	на	предлог	на	
градоначалникот,	а	по	претходно	мислење	од	Агенцијата	за	енергетика,	донесува	Програма	за	енергетска	
ефикасност	 којашто	 се	 однесува	 за	 период	од	 три	 години.	 Спроведувањето	на	Програмата	 се	 врши	 со	
годишен	план,	кој	што	на	предлог	на	градоначалникот,	го	донесува	советот	на	единицата	на	локалната	
самоуправа.	 За	 спроведување	 на	 Програмата,	 општините	 доставуваат	 информација	 до	 Агенцијата	 за	
енергетика.Со	цел	за	реализација	на	Програма	за	енергетска	ефикасност,	Општина	Македонска	Каменица	
се	стреми	колку	е	што	е	можно	повеќе	да	ги	намали	трошоците	за	електрична	енергија	и	на	тој	начин	да	
го	намали	 товарот	врз	општискиот	буџет.	 За	 таа	цел	реализирани	се	неколку	проекти	како	енергетски	
ефикасно	улично	осветлување,	поставување	на	соларни	панели	на	јавни	овјекти	(Детска	градинка	„Бамби“).
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3.5.2 Идентификувани проблеми и 
препораки за надминување
Идентификација	на	проблеми:

	X Нема	податоци	за	квалитет	на	амбиенталниот	воздух	во	Општината;

	X Користење	на	цврсти	горива	за	греење	во	домаќинствата,	особено	во	зимскиот	период	има	значаен	
удел	во	загадување	на	воздухот;	

	X Во	летниот	период	често	доаѓа	до	самозапалување	или	намерно	палење	на	депонијата	Каменички	
Рид,	а	со	тоа	и	на		емисии	на	токсични	материи	во	воздухот.

Препораки	за	надминување	на	утврдените	проблеми:

	X Воведување	на	Програма	за	енергетска	ефикасност	со	која	ќе	се	решава	проблемот	на	загревање	на	
домаќинствата	и	јавните	објекти	во	зимскиот	период,	

	XМониторинг	и	контрола	над	дивите	депонии	со	цел	да	се	избегне	или	навремено	да	се	реагира	при	
нивното	самозапалување	или	палење	на	депониите.

3.6 ОТПАД

3.6.1 Управување со отпад
За	организирано	 собирање,	 транспортирање	депонирање	на	општинскиот	отпад	 како	и	 за	одржување	
на	 градската	 депонија	 (на	 3	 km	 од	 градот	 Македонска	 Каменица)	 е	 одговорно	 јавното	 комунално	
претпријатие	„Камена	Река“	од	Македонска	Каменица.	Процентот	на	населението	во	Општина	Македонска	

Каменица	 кое	 редовно	 добива	 услуги	 за	
собирање	 и	 одведувае	 на	 смет	 изнесува	
100%	 од	 урбаното	 население,	 додека	 во	
руралните	области	на	општината	процентот	
на	 покриеност	 со	 услугите	 за	 собирање	 на	
отпадот	 изнесува	 75%.	 Покрај	 градската	
депонија,	 во	 општината	 се	 регистрирани	
и	 голем	 број	 на	 диви,	 нерегуларни	
депонии,	посебно	 	во	руралните	населби	во	
Општината.	 Организирано	 отстранување	
на	 цврстиот	 комунален	 и	 друг	 вид	 отпад	
има	 само	 во	 градот	 Македонска	 Каменица.	
Во	 руралните	 средини	 на	 општината	 нема	
организирано	 собирање	отпад.	Собирањето	
на	 комуналниот	 отпад	 во	 градот	 се	 врши	
во	 110	 контенјери	 со	 зафатнина	 од	 1,1m3	
и	 неутврден	 број	 буриња	 и/или	 пластични	
канти	од	100	и	200	литри	во	понепристапните	
реони	на	градот.	Транспортот	на	отпадот	се	
врши	 со	 2специјални	 возила	 и	 1	 трактор.	
Одложувањето	 на	 отпадот	 се	 врши	 20	 дена	
во	 месецот,	 при	 што	 просечно	 дневно	 се	
депонираат	околу	30	m3	отпад.	

Табела 4: Покриеност на услуги на собирање и одведување на комунален смет во Источниот 
регион вклучително и во општина Македонска Каменица
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На	депонијата	не	се	врши	секојдневна	евиденција	за	количината	на	депониран	отпад,	ниту	набивање	и	
покривање	на	отпадот,	поради	што	истата	не	ги	задоволува	санитарно-техничките	услови	и	потреби	на	
експлоатација.	Депонијата	 е	од	привремен	карактер,	и	 спаѓа	 во	 категоријата	на	 т.н.	 времени	депонии.	
Поради	применуваната	санитарно	несигурна	постапка	на	одлагање	на	отпадот,	депонијата	создава	значајни	
еколошки	проблеми,	кои	главно	се	резултат	на	создавање	на	загаден	филтрат.	Нерегуларното	депонирање,	
а	особено	депонирањето	на	болнички	отпад	и	отпад	од	мртви	животни	заедно	со	комуналниот,	може	да	
претставува	сериозна	опасност	и	за	појава	на	заразни	болести.		Во	руралните	средини	од	општината	нема	
организирано	собирање,	транспортирање	и	одлагање	на	комуналниот	отпад,	поради	што	во	близина	на	
руралните	населени	места	постојат	диви	депонии.	Отпадот	едноставно	се	фрла	во	коритата	на	потоците	и	
реките,	а	во	последно	време	и	покрај	регионалниот	и	локалните	патишта.	Поради	тоа	создадени	се	повеќе	
диви	депонии	кои	сериозно	го	деградираат	квалитетот	на	животната	средина	и	го	загрозуваат	здравјето	
на	луѓето	што	живеат	во	блиските	населби	преку	загадените	води.

Во	општина	на	Македонска	Каменица	е	активен	мал	број	на	правни	лица	(компании)	кои	вршат	активности	
што	произведуваат	значителни	количества	отпад.	Најважната	индустриска	активност	во	областа	припаѓа	
на	секторот	за	производство	на	облека	и	оттука	најголема	фракција	во	индустрискиот	отпад	е	отпадниот	
текстил.

Според	структурата	на	отпадот	доминира	градинарскиот	и	друг	биоразградив	отпад,	а	во	помали	количини	
стакло,	хартија	и	картон.

Табела5: Структура и потекло на отпадот кој се создава во Источниот плански регион 
вклучително и Општина Македонска Каменица
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Табела 6: Просечното дневно производство на отпад по жител во Источниот регион 
вклучително и во општина Македонска Каменица

Во	рамките	на	проектот	„Подготовка	на	регионални	планови	зауправување	со	отпад	и	стратешка	оцена	на	
животната	средина	за	источниот	и	североисточниот	регион“	(2014	-	2017	г.),	финансиран	од	Европската	Унија	
преку	Инструментот	за	предпристапна	помош	(ИПА),	подготвен	е	Нацрт	Регионален	План	за	управување	со	
отпадот.	Регионалниот	план	за	управување	со	отпад	е	клучен	елемент	на	регионалната	политика,	којшто	
обезбедува	стратешка	рамка	која	овозможува	брз	развој	на	регионот	во	целина	кон	поодржливи	начини	на	
производство	и	потрошувачка	на	стоки,	а	потоа	колку	што	е	можно	повеќе	рециклирање	или	преработка	
на	колку	е	можно	поголема	вредност	од	создадениот	отпад.	Тековно	одложувањето	и	депонирањето	на	
комунален	и	друг	цврст	отпад	се	врши	на	утврдено	место	за	таа	намена	–	Локална	депонија	на	3	км	од	
Македонска	каменица,	соодветно	определена	со	ДУП	–от	на	градот	за	таа	намена.

Во	 тек	 е	 формирање	 заедничко	 јавно	 претпријатие	 за	 регионално	 управување	 со	 отпад	 „Депонија	
Мечкуевци“,	чие	седиште	ќе	биде	во	Свети	Николе.	Во	депонијата	ќе	се	депонира	комуналниот	отпад	од	
18	општини	во	Источниот	и	Североисточниот	плански	регион,	кои	пропорционално	на	бројот	на	жители,	
од	сопствените	буџети	ќе	издвојуваат	финансиски	средства	што	заедно	со	приходите	од	работењето	ќе	
го	обезбедуваат	негово	функционирање.	Регионалната	депонија	ќе	има	шест	подружници	со	претоварни	
станици	 за	 отпадот	 во	 населените	 места:	 Берово,	 Македонска	 Каменица,	 Кочани,	 Штип,	 Ранковце,	
Пробиштип,	Куманово	и	Свети	Николе.	

3.6.2 Управување со отпад од процеси и 
активности во Рудник САСА
Во	рудник	“САСА”	како	резултат	на	процесите	и	активностите	кои	се	одвиваат,	се	создава	отпад.	Со	отпадот	
управува	согласно	релевантните	законски	барања,	зависно	од	видот	на	создадениот	отпад.

Отпадот	кој	што	се	создава	во	Рудник	САСА	главно	се	класифицира	во	две	групи	на	отпад:	опасен	отпад	и	
неопасен	отпад.	Со	отпадот	се	управува	согласно	соодветната	национална	законска	регулатива	во	делот	
на	управување	со	отпад.

Откако	ќе	се	селектира,	складирањето	отпадот	се	врши	на	следните	локации:	

•	 Склад	за	општ	отпад
•	 Склад	за	опасен	отпад
•	 	Собирни	пунктови	за	комунален	отпад	
•	 Собирни	пунктови	за	PET	Polyethylene	Тerephthalate	(пластична)	амбалажа	
•	 Собирни	пунктови	за	отпадна	хартија	и	картон	
•	 Собирни	пунктови	за	отпадни	батерии

Во	Рудник	 „САСА“	создадениот	отпад	се	предава	на	компании	овластени	од	страна	на	Министерство	за	
животна	средина	и	просторно	планирање.
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Управување со отпад од минерални суровини

Управувањето	со	отпад	од	минерални	суровини	во	рудникот	САСА	е	регулирано	со	„Закон	за	минералните	
суровини“	 (Сл.в	 бр.	 136/2012),	 согласно	 кој	 Хидројаловиштето	 е	 определено	 место	 во	 рамките	 на	
рудникот	 наменето	 за	 акумулирање	 на	 суспензија	 од	 ситни	 честици	 на	 јаловина,	 технолошка	 отпадна	
вода,	 техногени	минерални	суровини,	во	 строго	определени	контролирани	услови,	 кои	настануваат	во	
процесот	на	експлоатација	на	минерални	суровини	и	преработка	на	минерални	суровини.	Рудникот	САСА	
во	управувањето	со	отпадот	од	минерални	суровини	постапува	соодветно	на	регулативата.

Согласно	Закон	за	води	(Сл.в.	бр.	87/2008),	член	194,	став	1	–	Брана	во	смисла	на	овој	закон,	е	хидротехнички	
објект	со	кој	се	задржува	водата	со	цел	да	се	создаде	постојана	или	времена	акумулација	на	вода	или	друга	
материја	во	течна	состојба	чија	висина	е	најмалку	5	m	мерено	меѓу	низводната	ножица	и	непреливната	
круна,	или	која	во	просторот	до	круната	може	да	акумулира	повеќе	од	100	000	m3	вода.

Хидројаловишните	брани	во	Рудник	САСА	се	хидротехнички	објекти	кои	припаѓаат	кон	големи	брани	и	
брани	од	посебно	значење	за	државата	(член	194,	став	1,	став	2,	став	3).

Како	општествено	одговорна	Компанија	која	управува	со	Рудник	САСА	од	2017	год,	со	неговото	купување,	
Централ	Азија	Металс	ПЛЦ	(ЦАМЛ)			размислува	за	промена	во	методот	на	откопување	кој	фундаментално	
ќе	 го	 трансформира	 управувањето	 со	 одлагање	 на	 флотациска	 јаловина	 во	 САСА.	 	 Од	 отварањето	 на	
рудникот	САСА	уште	во	60-тите	години	на	минатиот	век,	одлагањето	на	флотациска	јаловина	секогаш	се	
вршело	на	конвенционален	начин	т.е.	површински	објект	„хидројаловишна“	брана,	како	што	е	сегашното	
Хидројаловиште	бр.4.	

Депонирањето	 на	 флотациската	 јаловината	 во	 иднина	 како	 резултат	 на	 транзицијата	 кон	 метод	 со	
заполнување	на	празни	простори	ќе	биде	комбинација	од	складирање	во	јама	од	скоро	50%	во	форма	на	
заполнување	со	паста,	користење	суво	одлагање	на	површина	во	рамките	на	моменталната	концесија	на	
рудникот	(складирање	на	површината	на	старите	рекултивирани	јаловишта)	и	продолжување	со	употреба	
на	ХЈ4.			

Општо	 земено,	 спроведувањето	 на	 проектот	 ќе	 има	 позитивно	 влијание	 врз	 животната	 средина.	
Транзицијата	 кон	 методот	 на	 откопување	 со	 заполнување	 на	 празните	 простори	 е	 многу	 ефикасен	
пристап	кон	управување	со	количините	рудничка	и	флотациска	јаловина	што	се	создаваат	во	процесот.	
Моменталниот	метод	на	откопување	бара	целиот	отпад	да	се	депонира	на	површината	во	инсталации	за	
таа	намена	а	во	иднина,	скоро	50%	од	овој	отпад	ќе	се	врати	во	откопаниот	простор.

Пастата	со	додавање	на	цемент	и	адитиви	за	згуснување,	се	очекува	да	има	има	намален	потенцијал	за	
оксидација	и	создавање	на	кисели	руднички	дренажи,	многу	помала	пропустливост	од	околните	карпи	и	
соодветна	механичка	цврстина.	Овие	карактеристики	ќе	го	минимизираат	протокот	на	подземни	води	и	
воздух	низ	ископаните	области,	што	значително	ќе	го	намали	потенцијалот	за	киселински	исцедок	и	ќе	ја	
зголеми	ефикасноста	и	успешноста	на	идните	мерки	на	заштита	и	затворање	на	рудникот.	Заполнувањето	
со	паста	исто	така	значително	ќе	го	намали	потенцијалот	за	деформација	на	околниот	масив	и	површината.	
Дополнително,	ќе	биде	направена	детална	процена	на	можните	ризици	и	хидро-геохемиски	моделирања,	
како	основа	за	развој	и	имплементација	на	соодветни	мерки	на	заштита.	Значајна	предност	од	примената	
на	 заполнувањето	 на	 откопаните	 простори	 со	 паста	 во	 Рудник	 САСА	 претставува	 и	 елиминацијата	 на	
потребата	да	се	изгради	дополнително	конвенционално	хидројаловиште.

Технологијата	на	суво	одлагање	исто	така	има	позитивно	влијание	врз	животната	средина.	Постоечката	
јаловина	 се	 користи	 за	 суво	 одлагање	 без	 потребни	 дополнителни	 површини	 и	 исто	 така	 обезбедува	
зголемена	безбедност	во	случај	на	сеизмички	настани,	како	што	се	земјотреси.

Како	резултат	на	технолошкиот	процес	на	суво	одлагање,	флотациската	јаловина	се	доведува	во	безбедна	
форма	во	која	материјалот	има	поголема	геомеханичка	стабилност,	посебно	на	подолг	временски	период.	
Поради	тоа	кај	ова	техничко	решение	на	одлагање	на	јаловинскито	материјал	нема	потреба	од	дополнителни	
активности	за	обезбедување	на	долготрајна	стабилност	на	објектот	како	кај	конвенционалните	насипни	
брани,	ниту	пак	потреба	од	мерки	за	понатамошно	одржување	по	неговото	целосно	затворање.	

Според	 ова,	 спроведувањето	 на	 предложениот	 проект	 ќе	 донесе	 позитивни	 влијанија	 врз	 животната	
средина	и	социјално-економски	бенефити.
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3.6.3 Идентификувани проблеми и 
препораки за нивно надминување
Врз	основа	на	анализата	утврдени	се	неколку	слаби	точки	во	упрваувањето	со	отпадот	во	Општината:

	X Недостаток	 од	 организирано	 собирање	 на	 градежен	шут,	 кабаст	 отпад	 и	 биоразградлив	 отпад	 во	
руралните	населени	места;	

	X Постоење	на	диви	депонии,	односно	места	на	кои	неконтролирано	се	исфрла	отпадот.	Идентификувани	
се	4	места	како	поголеми	диви	депонии	во	Општината	и

	X Несоодветно	 депонирање	 на	 индустриски	 отпад	 (опасен	 и	 неопасен)	 во	 близина	 на	 местата	 на	
генерирање;	

Препораки за добро управување со отпадот

	X Обезбедување	 на	 услови	 за	 соодветно	 депонирање	 на	 комуналниот	 и	 индустрискиот	 цврст	 отпад	
во	 локалната	 депонија	 која	 во	 иднина	 ќе	 биде	 претоварна	 станица	 за	 Регионалната	 депонија	 во	
Мечкуевци,	Свети	Николе;

	X Елиминирање	на	диви	депонии	како	во	градот	така	и	во	руралните	средини;

	X Подготовка	на	студија	за	можностите	за	воведување	на	систем	за	рециклирање	на	отпадот	во	општина	
Македонска	Каменица;

	X Организирање	на	 јавни	 трибини,	 дебати	 и	 други	 настани	 за	 едукација	 на	 јавноста	 и	 подигање	на	
јавната	свест	во	однос	на	уличните	отпадоци;

	X Транзиција	на	складирање	на	флотациска	јаловина	со	примена	на	метод	со	заполнување	на	празни	
простори	кој	ќе	биде	комбинација	од	складирање	во	јама,	во	форма	на	заполнување	со	паста;	користење	
суво	 одлагање	 на	 површина	 во	 рамките	 на	 моменталната	 концесија	 на	 рудникот	 (складирање	 на	
површината	на	старите	рекултивирани	јаловишта)	и	продолжување	со	употреба	на	ХЈ4.			

3.7 Енергетска ефикасност
Енергетската	ефикасност	се	дефинира	како	извршување	иста	или	поголема	низа	активности	со	иста	или	
помала	количина	потрошена	енергија	(електрична,	топлинска,	светлосна,	кинетичка)	и	со	помала	емисија	
на	јаглерод	диоксид	во	атмосферата.		Меѓународниот	панел	за	климатски	промени	ја	дефинира	енергетската	
ефикасност	како	обратнопропорционална	на	енергетската	интензивност.	Притоа,	зголемената	енергетската	
ефикасност	 не	 треба	 да	 биде	 на	 сметка	 на	 намалувањето	 на	 удобноста	 на	 корисниците.	 Порастот	 на	
потрошувачката	на	 енергија	 во	Република	Северна	Македонија	 во	 текот	на	последната	деценија	 е	 два	
пати	поголем	од	претходната.	Причина	за	 тоа	е	 зголемувањето	на	индустриската	активност,	 застарени	
технолошки	 средства	 и	 стара	 инфраструктура	што	 драстично	 го	 забрзува	 неефикасното	 користење	 на	
енергијата.	Зголемената	потрошувачка	на	енергетски	горива	и	други	енергетски	потенцијали	ја	наметнува	
потребата	 од	 посериозно	 третирање	 на	 енергетската	 ефикасност.	 Постапувањето	 на	 друг	 начин	 со	
енергетската	ефикасност	произлегува	не	само	затоа	што	енергетските	горива	се	ограничени	туку	и	заради	
општите	директиви	што	се	однесуваат	на	заштитата	на	животната	средина.	

Енергетската	ефикасност	донесува	големи	придобивки	во	секојдневниот	живот:	

•	 намалување	на	потребата	од	увоз	на	енергија,	
•	 поефикасно	греење	и	ладење,
•	 	заштеда	на	средства,	
•	 поквалитетна	животна	средина,	
•	 намалување	на	ризикот	од	разни	болести	предизвикани	од	штетни	материи,	а	кои	се	резултат	на	

енергетското	производство,	
•	 зголемување	на	бројот	на	работни	места	и	
•	 зголемување	на	примената	на	обновливи	извори	на	енергија.	

Во	 согласност	 со	Општината	 треба	 да	 донесе	Програма	 за	 енергетска	 ефикасност	 којашто	 се	 однесува	
за	период	од	 три	 години.	Програмата	 се	носи	врз	основа	на	Стратегијата	 за	 енергетска	ефикасност	на	



40 Акционен план за реализација на еколошки проекти на Македонска Каменица (2021-2026)

Република	Северна	Македонија	и	Акциониот	план	за	енергетска	ефикасност.	Програмата	на	Општината	
ја	носи	советот	на	единицата	на	локалната	самоуправа,	на	предлог	на	градоначалникот,	а	по	претходно	
мислење	од	Агенцијата	за	енергетика.	Спроведувањето	на	Програмата	се	врши	со	годишен	план,	кој	што	на	
предлог	на	градоначалникот,	го	донесува	советот	на	единицата	на	локалната	самоуправа.	За	спроведување	
на	Програмата,	општините	доставуваат	информација	до	Агенцијата	за	енергетика.	Со	цел	за	реализација	
на	Програма	за	енергетска	ефикасност,	Општина	Македонска	Каменица	се	стреми	колку	е	што	е	можно	
повеќе	да	ги	намали	трошоците	за	електрична	енергија	и	на	тој	начин	да	го	намали	товарот	врз	општискиот	
буџет.	За	таа	цел	спроведен	е	проект	за	улично	осветлување	и	замена	на	сите	улични	светилки	со	LED	
сјалици.	Како	ESCO	компанија	Македонски	Телеком	во	соработка	со	Општината	на	годишно	ниво	генерира	
84%	заштеда	на	електрична	енергија	со	што	повеќе	средства	остануваат	во	општинскиот	буџет	за	други	
продуктивни	намени.	Општината	има	поставено	фотоволтаични	панели	на	неколку	 јавни	објекти	како:	
Гимназијата,	Основното	училиште	и	Градинката	во	Македонска	Каменица.	Со	примена	на	фотоволтаиците	
се	постигнува	заштеда	на	електрична	енергија	до	50%	во	сите	јавни	објекти	во	кои	се	поставени.
Општина	Македонска	Каменица	има	изработено	Студија	за	искористување	на	водотекот	и	каскадите	на	
Каменичка	Река.	Студијата	покажала	дека	економски	оправдано	е	да	се	постават	6	агрегати	кај	6	каскади	од	
9	можни.	Вкупната	инсталирана	моќност	на	6	агрегати	би	била	251	kW.	Вкупната	произведена	електрична	
енергија	при	251	kW	инсталирана	моќност	согласно	хидрологијата	на	Каменичка	река	би	била	1.327,00	
MWh.	Вкупната	инвестиција	би	чинела	784.020,00	€.	

Идентификација	на	проблеми:	

	X Изготвена	е,	но	сеуште	не	е	спроведена	постапката	за	носење	на	Програмата	за	енергетска	ефикасност	
со	Акционен	план.

	X Аерозагадување	во	градот	поради	користење	на	цврсти	горива

	X Нерационална	потрошувачка	на	електрична	енергија	во	дел	од		јавните	установи

Препораки за надминување на проблемите

	X Донесување	на	Програма	и	Акционен	план	за	енергетска	ефикаснсот	од	страна	на	Советот,	на	предлог	
на	Градоначалникот,	а	по	претходна	согласнсот	на	Агенцијата	за	енергетика;

	X Формирање	на	јавно	претпријатие	за	менаџирање	со	енергетската	ефикасност	на	Општината;

	X Субвенционирање	 на	 домаќинствата	 и	 јавните	 установи	 за	 промена	 на	 начинот	 на	 загревање	 во	
зимскиот	период,	како	примена	на	клима	уреди	со	инвертери,	користење	на	фотоволтаични	колектори	
и	соларни	панели	за	загревање	на	вода.

	X Реализација	на	Проектот	за	искористување	на	водотекот	и	каскадите	на	Каменичка	Река	и	за	таа	цел	
се	препорачува	на	Општината	да	најде	потенцијални	инвеститори	за	реализација	на	проектот.	

4. АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
НА ЛЕАП НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА 
КАМЕНИЦА
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5. РЕЛЕВАНТНА ЗАКОНСКА 
РЕГУЛАТИВА
	

1.	Закон	за	животната	средина	(Службен	весник	на	РМ	бр.	53/05,	81/05,	24/07,	159/08,	83/09,	
48/10,	 124/10,	 51/11,	 123/12,	 93/13,	 187/13,	 42/14,	 44/15,	 39/16)	 и	придружна	подзаконска	
регулатива;	

2.	Закон	за	квалитет	на	амбиентниот	воздух	(Службен	весник	на	РМ	бр.	67/04,	92/07,	35/10,	
47/11,	51/11,	100/12,163/13)	и	придружна	подзаконска	регулатива;	

3.	Закон	за	водите	(Службен	весник	на	РМ	бр.87/08,	6/09,	161/09,	51/11,	44/12,	163/13,	180/14)	
и	придружна	подзаконска	регулатива;

4.	 Закон	 за	 управување	со	отпад	 (Службен	весникна	РМ	бр.	 68/04,	 71/04,	 107/07,	 102/08,	
134/08,	09/11,	51/11,	123/12,	163/13,39/16)	и	придружна	подзаконска	регулатива;	

5.	Законза	управување	со	пакување	и	отпад	од	пакување	(Службен	весник	на	РМ	бр.	161/09,	
17/11,	47/11,	6/12,	163/13,	197/2014,	39/16)	и	придружна	подзаконска	регулатива;	

6.	Закон	за	батерии	и	акумулатори	и	отпадни	батерии	и	акумулатори	(Службен	весник	на	
РМ	бр.	140/10,	47/11,	163/13,	39/16)	и	придружна	подзаконска	регулатива;	

7.	 Закон	 за	 управување	 со	 електрична	 и	 електронска	 опрема	 и	 отпадна	 електрична	 и	
електронска	опрема	(Службен	весник	на	РМ	бр.06/12,	163/13,	39/16);

8.	Закон	за	заштита	од	бучава	во	животната	средина	(Службен	весник	на	РМ	бр.	79/2007,	
124/10,	47/11,	163/13)	и	придружна	подзаконска	регулатива;	

9.	 Закон	 за	 заштита	на	природата	 (Службен	весник	на	РМ	бр.	 67/04,	 14/06,	 84/07,	 47/11,	
148/11,	163/13);	

10.	Закон	за	контрола	на	емисии	од	испарливи	органски	соединенија	при	користење	на	
бензини	(Службен	весник	на	РМ	бр.38/14,	39/16)	

11.	 Закон	 за	 енергетика	 (Сл.	 весник	на	 РМ	бр.63/06;	 36/07);	 12.	 Закон	 за	 хемикалии	 (Сл.	
весник	на	РМ	бр.113/07,	измени	145/10,	164/13);	

13.	 Закон	 за	 просторно	 и	 урбанистичко	 планирање	 (Службен	 весник	 на	 Р.М	 бр.	 51/05;	
измени	 137/07	 и	 24/08-пречистен	 текст,	 91/09;	 измени	 124/10,	 53/2011,	 144/12	 и	 70/13,	
163/13,	42/14);	

14.	Закон	за	градежно	земјиште	(Сл.	Весник	на	РМ	53/01,	82/08);	

15.	Закон	за	градење	(Службен	весникна	РМ	бр.	51/05;	измени	124/10,	18/11,	36/11,	54/11,	
13/12,	144/12,	25/13,	163/13,	28/14,	42/14);	

16.	 Закон	 за	 локална	 самоуправа	 (Сл.	Весник	на	РМ	бр.	 05/02,	 07/04,	 07/05);17.	 Закон	 за	
територијална	организација	на	локалната	самоуправа	во	Р.	Македонија	(Сл.	Весник	на	РМ	
бр.55/2004);	

18.	Закон	за	 слободен	пристап	до	информации	од	 јавен	карактер	 (Сл.	Весник	на	РМ	бр.	
13/2006);	

19.	Закон	за	комунални	дејности	(Сл.	Весник	на	РМ	45/97,	13/99).





ОПШТИНА 
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА



изготвувач


