
 

 

 

 

СКОПЈЕ 2019 ГОДИНА 

ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ОПШТИНА ЦЕНТАР 

(2019-2025) 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            2 

ОБРАЌАЊЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ 

 

Ми претставува особена чест да Ви го презентирам     

Локалниот еколошки акционен план - ЛЕАП за Општина 

Центар за период 2019 – 2025 кој претставува стратешки 

документ со кој во општината ќе се обезбеди заштита на 

животната средина и повисок квалитет на живеење за 

граѓаните, како основни постулати за нејзин одржлив развој. 

Поаѓајќи од фактот дека Општина Центар претставува урбана 

општина, административен и образовен и простор каде се лоцирани голем дел од 

јавните установи на национално ниво, центар на главниот град и негов 

најрепрезентативен дел, свесни сме дека и притисокот врз животната средина е во 

поголем обем. Токму затоа, во своето секојдневно делување, општината е во 

континуитет посветена, вложува напори и одвојува средства за унапредување на 

состојбата со животната средина. 

Со Ваше активно партиципирање ги идентификувавме сегашните состојби со 

медиумите во животната средина, ги евидентиравме клучните предизвици (особено 

изразени во: нарушениот квалитет на воздухот, управувањето со отпад, зголеменото 

ниво на бучава и градежната експанзија) со кои се соочуваме во нашето секојдневие 

во доменот на животната средина и дадовме предлог акции и мерки за нивно 

ефикасно надминување.  

Во иднина ќе се залагам за проширување на надлежностите поврзани со заштита на 

животната средина на локално ниво, донесување и реализација на урбанистичка 

планска документација согласно стандарди и нормативи во кои ќе се запазува 

процентот на зелени површини како неизоставен сегмент и подигнување на нови 

зелени површини, зголемување на ефикасноста на локалната администрација и 

соработката со еколошките невладини организации. Дополнително ќе се залагам и за 

подигнување на свеста на населението за заштита на животната средина, со цел да ја 

етаблираме општината како “урбана, но и еколошки одржлива средина” која ќе нуди 

услови за хумано живеење и почитување на правата за чиста и безбедна животна 

средина. 

ЛЕАП документот претставува уште една потврда за продолжување на нашите напори 

да воспоставиме успешна соработка со еколошките невладини организации и да 
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реализираме голем број на еколошки акции, успешни обуки и активности со 

најмладите во училиштата за да ги воведеме во светот на “екологијата”.  Локалниот 

еколошки акционен план - ЛЕАП за Општина Центар за период 2019 – 2025 ќе ни ги 

даде насоките за развивање на дијалог со бизнис заедницата, за почитување на 

законските одредби и зајакнување на нивните капацитети, со цел да се постигне 

намалување на потрошувачката на природни ресурси и емисии во медиумите на 

животната средина. 

Во соработка со Вас, граѓаните на општината, нашите партнери и соработници се 

надевам на успешно реализирани активности и проекти и со тоа заедно ќе го 

потврдиме нашиот одговорен однос во интегрирањето на заштитата и 

унапредувањето на животната средина во економскиот и социјален развој на 

општината. 

Со ваквиот пристап нашата општина ќе обезбеди рамнотежа помеѓу брзиот економско 

- стопански развој, социјалниот развој и заштита и унапредување на животната 

средина, квалитетот на нашето живеење и здравјето на сегашните и идни генерации. 

 

 

 

Градоначалник, 

Саша Богдановиќ 

________________ 
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ЕУ   Европска Унија 

ЕIА/ОВЖС  Оценка на влијание врз животната средина 

ИСКЗ   Интегрирано спречување и контрола на загадувањето 

ЈЗУ   Јавна здравствена установа 

ЈП   Јавно претпријатие 

ЈСП  Јавно сообраќајно претпријатие 

ЈУОДГ  Јавна установа детска градинка 

ЛЕАП  Локален акционен план за животна средина 

ЛУК  Локален управен комитет 

МЖСПП  Министерство за животна средина и просторно планирање 

МДК    Максимална дозволена концентрација 

МПЦ  Македонска православна црква 

НКД  Национална класификација на дејности 

НВО  Невладина организација 

ОЕЕО   Отпадна електрична и електронска опрема 

ПОЦ  Паркинзи на Општина Центар 

ППРСМ  Просторен план на Република Северна Македонија 

РСМ   Република Северна Македонија 

РЗЗЗ   Републички завод за здравствена заштита 

СЗО   Светска здравствена организација 

СРЦ   Спортско рекреативен Центар 

СУГС  Средно училиште на град Скопје 

СУП   Стратегија за управување со отпад 

УХМР   Управа за хидрометеоролошки работи 

ФООМ  Фондација отворено општество - Македонија 

ЦЈЗ   Центар за јавно здравје 
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1 ВОВЕД 

Процесот на децентрализација овозможи општините да го одредуваат сопственото 

стратешкото планирање и идентификување на приоритети и акции, кои треба да ги 

спроведат за да постигн интегриран одржлив развој. Воспоставување на ефикасен 

систем за управување со животната средина претставува макотрпен процес кој на 

долг рок обезбедува сигурни и видливи резултати. 

Локалниот еколошки акционен план за локалната самоуправа претставува основнен 

стратешки документ за заштитата на животната средина. Од него произлегуваат 

насоки за вклучување на заштитата на животната средина во останатите сектори, за 

чија надлежност е одговорна општината, што ќе обезбеди долгорочен одржлив развој. 

Имплементацијата на ЛЕАП документот е процес низ кој треба да се постигнат 

дефинираните цели, реализираат поставените мерки и акции на среден и долг рок, да 

се ревидира документот, како и да се набљудува и оценува процесот на негово 

спроведување. 

Надоврзувајќи се на основните начела за подготовка на ЛЕАП, примарни цели на овој 

документ се: 

 Обезбедување на спроведување на барањата за заштита на животната 

средина на локално ниво; 

 Да се идентификуваат и зајакнат потребите на административните структури за 

ефикасно управување со животната средина на локално ниво; 

 Интегрирање на политиката за заштита на животната средина во останатите 

секторски политики;  

 Да се поттикнат сите субјекти во областа на животната средина кон поголема 

одговорност за заштитата на животната средина, особено јавноста; 

 Промовирање на еколошки одржлив пристап во планирањето и сите сфери на 

делување на општината; 

 Да се продолжи со процесот на приближување кон политиките на Европската 

унија во областа на животната средина на локално ниво; 

 Обезбедување финансиски средства за решавање на приоритетните еколошки 

проблеми и др. 

Спроведувањето на ЛЕАП документот ќе резултира со: 

 Информирана јавност за постојните проблеми од областа на животната 

средина на локално ниво; 

 Подигната јавна свест за заштита на животната средина во сите сегменти; 

 Создадени услови и локални капацитети за идни инвестиции за решавање на 

проблемите од областа на животната средина; 

 Зголемен број на успешно реализирани проекти и иницијативи за решавање на 

проблемите од областа на животната средина; 

 Воспоставена структура за соработка помеѓу секторите во Општина Центар; 

Развиена соработка меѓу општините во град Скопје и со град Скопје.
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2 ПОСТАПКА/ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА НА ЛЕАП 

2.1 Методологија за изработка на ЛЕАП 

Подготовката на ЛЕАП за Општина Центар (2018 – 2025) се наметна како резултат на 

истекување на важноста на ЛЕАП документот кој беше изработен во 2012 година. 

Изработката на документот беше доверена на Конзорциумот на компаниите 

“ЕкоМозаик” и “Деконс Ема”, а со подготовка се отпочна по донесување на Одлука за 

прифаќање на Иницијативата за изработка на ЛЕАП за О. Центар на 22.05.2018 година 

од страна на Советот на О. Центар, ПРИЛОГ 1 и Решение за објавување на Одлуката 

за прифаќање на Иницијативата за изработка на ЛЕАП за О. Центар, ПРИЛОГ 2. 

Изработката на ЛЕАП документот за Општина Центар се темелеше на Националната 

Методологија за подготовка на ЛЕАП, усвоена од страна на Министерство за животна 

средина и просторно планирање. 

Целокупната постапка, која беше реализирана во периодот на подготовка на  ЛЕАП за 

Општина Центар (2018 – 2025), беше составена од неколку сегменти: 

 Формирање на организациска структура за изработка на ЛЕАП: 

o Локален координатор; 

o Локален комитет;  и 

o Работни групи.  

За потребите на ЛЕАП документот беа номинирани членови на Локалниот управен 

комитет, претставници од: јавни установи, град Скопје, јавни претпријатија, образовни 

установи, НВО, академски институции. Во работните групи беа номинирани членови 

од локалната општинска администрација, јавни претпријатија и др. 

Структурата на стратешкиот документ беше организирана во следните тематски 

области: 

 Квалитет на воздух; 

 Управување со води; 

 Урбан развој и искористување на земјиштето; 

 Управување со отпад; 

 Управување со бучава; 

 Управување со биолошка разновидност и урбано зеленило; 

 Подигнување на јавната свест; 

 Управување со животна средина;  

 Учество на јавноста. 

 Подготовка на план за вклучување на јавноста преку изработка на анкетни 

прашалници за идентификацијата на главните проблеми околу состојбата со 

животната средина кои беа дистрибуирани во месните заедници, училиштата, а 

можеа и електронски да се пополнуваат. Беше изготвен и Постер за 

информирање на јавноста дека Општината започнува со подготовка на 
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стратешки документ за заштита на животна средина и истиот беше поставен на 

општинската web страна, како и на најфреквентни локации; 

 Анализа на национални и локални релевантни документи, податоци и 

информации релевантни за Општина Центар за претставување на генералните 

карактеристики на општината;  

 Идентификација на состојбата во однос на урбаниот развој, медиумите: вода, 

воздух и почва со искористување на земјиште, управувањето со отпадот, 

бучавата и природата и природните реткости преку употреба на 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); 

 Дефинирање на клучните проблеми во сите тематски области и препорака на 

мерки и активности потребни за нивно решавање; 

 Приоретизација на клучните проблеми врз основа на дефинирани критериуми 

од страна на членовите на Локалниот управен комитет со цел решавање на 

најприоритетните проблеми во општината;  

 Подготовка на План за спроведување на мерки и активности за решавање на 

најприоритетните проблеми од сите тематски области со одговорни институции, 

потребни финансии за реализација на активностите;  

 Изработка на План за набљудување и оценување на спроведувањето на 

Акциониот план со идентификација на индикатори за следење, зачестеност и 

лице одговорно за набљудување и оценување; и 

 Усвојување на Локалниот акционен план за животна средина од страна на 

Советот на Општина Центар. 

Одговорните лица од неколку сектори во Општина Центар беа во постојана 

комуникација и координација со консултантите за време на подготовка на ЛЕАП 

документот, доставуваа потребни податоци и информации, даваа сугестии во однос на 

можностите за подобрување на управувањето со животна средина на локално ниво. 

Во процесот на подготовка на ЛЕАП документот се одржаа 2 состанока со Локалниот 

управен комитет (ЛУК) и 2 состанока со работните групи. 

Советот на Општина Центар на редовна седница ќе го усвои Локалниот акционен план 

за животна средина, како стратешки плански документ за обезбедување на одржлив 

развој на општината и ќе назначи тело за набљудување и оценување над 

спроведувањето на Акциониот план. 

2.2 Анализа на реализација на активности во рамки на ЛЕАП 1 за Општина 

Центар од 2012  

Во рамки на подготовка на ЛЕАП документот за Општина Центар тимот на консултанти 

спроведе анализа на степенот на реализација на предложените мерки и акции во 

ЛЕАП за Општина Центар 2013 – 2018. Анализата беше спроведена заедно со 
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одговорни лица во Општината, преку состаноци и интервјуа, од кои се добија 

релевантни податоци за статусот на реализирање на активностите и причините за 

нереализираните активности. 

Како дел од ЛЕАП за Општина Центар 2013 – 2018 биле предложени вкупно 46 мерки 

и активности со цел подобрување на состојбата со медиумите на животната средина. 

Реализацијата на активностите била во надлежност на неколку институции: Општина 

Центар, град Скопје и Министерство за животна средина и просторно планирање. 

Оценката на реализацијата беше направена во следниот опсег: реализација помала 

од 25%, реализација од 25% до 75 % и реализација поголема од 75%.   

Од вкупно 46 предложени мерки, на воздух се однесуваат 17, на вода - 8, на природа -

7, на отпад - 6, на почва - 5 и на бучава - 3. Најзастапени се мерките чија реализација 

е од 25% до 75 % (20 мерки), потоа следуваат мерки чија реализација е поголема од 

75 % (17 мерки), и најмалку застапени се мерките чија реализација е помала од 25% (9 

мерки). Графички приказ на реализација на мерките е даден во Графикон 1. 

 

Графикон 1 Степен на реализација на активности предложени во ЛЕАП за Општина Центар 
(2013 - 2018) 

Од спроведената анализа, може да се заклучи дека акциите, предложени во ЛЕАП за 

Општина Центар (2013 - 2018), се 80% реализирани, имајќи ја предвид посветеноста на 

администрацијата на Општината во целост да ги спроведува законските обврски во 

нејзина надлежност.  

Како позитивен пример треба да се истакне активноста околу собирањето на отпад од 

пакување и електричен и електронски отпад кои Општината Центар ги спроведува во 

континуитет со компаниите “Пакомак” и “Нула отпад” што има повеќекратно значење: 

поставените садови за посебни типови на отпад ја стимулираат селекцијата на отпадот по 

фракции, се подига јавната свест и преку едукација кај децата од школска и предшколска 

возраст, се одржуваат акции за организирано собирање на отпад со што им се овозможува 

бесплатно подигање на отпадот од домовите на граѓаните.   
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Àêòèâíîñòèòå, êîè ñå âî íàäëåæíîñò íà Îïøòèíà Öåíòàð, ñå ðåàëèçèðààò âî êîíòèíóèòåò 

ñåêî¼à ãîäèíà (åíåðãåòñêà åôèêàñíîñò ïðåêó - ïîñòàâóâàњå íà íàäâîðåøíà èçîëàöè¼à íà 

îá¼åêòèòå çà äîìóâàњå, ó÷èëèøòà è ãðàäèíêè, çàìåíà íà ñòîëàðè¼à, çàìåíà íà ¼àâíî 

îñâåòëóâàњå ñî åíåðãåòñêè åôèêàñíè ñâåòèëêè, ïîñòàâóâàњå íà óðáàíà îïðåìà, 

îäðæóâàњå íà ïàðêîâñêî è óðáàíî çåëåíèëî, îäðæóâàњå íà ¼àâíè ïîâðøèíè), âî ñîðàáîòêà 

ñî ¼àâíèòå ïðåòïðè¼àòè¼à è ñî àíãàæèðàњå íà íàäâîðåøíè êîìïàíèè. Îñòàíàòèòå 

àêòèâíîñòè êîè ñå âî çàåäíè÷êà íàäëåæíîñò ñî ãðàä Ñêîï¼å, ìèíèñòåðñòâàòà è äðóãè 

èíñòèòóöèè, èëè ñå äåëóìíî ðåàëèçèðàíè èëè âîîïøòî íå ñå ðåàëèçèðàíè. Íà ïðèìåð, 

áó÷àâàòà, êàêî íà¼ãîëåì ïðîáëåì âî Îïøòèíà Öåíòàð, ñåóøòå ñå ðåãóëèðà ñàìî ïðåêó 

èíñïåêöèñêè íàäçîð è ìåðåњå íà áó÷àâàòà, ñî ïîìîø íà àêðåäèòèðàíà ëàáîðàòîðè¼à1, íà 

ïîâèê îä ãðàѓàíè çà çãîëåìåíî íèâî íà áó÷àâà. Îäîáðóâàњåòî íà åëàáîðàòèòå çà æèâîòíà 

ñðåäèíà, èíñïåêòèðàњå íà ñïðîâåäóâàњåòî íà ìåðêèòå ïðåäëîæåíè âî èñòèòå, 

çàäîëæóâàњå çà ïîäãîòîâêà íà åëàáîðàò çà æèâîòíà ñðåäèíà íà äåëîâíèòå ñóá¼åêòè, êîè íå 

ãî èìààò ïîäãîòâåíî, å ðåäîâíà îáâðñêà íà îïøòèíñêèòå ñëóæáè, íî êîìóíèêàöè¼àòà ñî 

äðóãèòå îðãàíè å íåçàäîâîëèòåëíà, êîãà ñòàíóâà çáîð çà ïðåäìåòè êîè ñå ðåøàâààò âî 

äðóãè èíñòèòóöèè (ãðàä Ñêîï¼å èëè ÌÆÑÏÏ). Èìåíî äîñåãà ñàìî äâà ïàòè å ïîáàðàíî 

Ñòðåìåæîò çà ïî÷èñòà æèâîòíà ñðåäèíà âî Îïøòèíà Öåíòàð å ïàòîêàç êî¼ å ïîòâðäà äåêà 

âî öåëîñò è âî èäíèíà ќå ñå èñïîëíàò çàöðòàíèòå ïëàíîâè è ќå ñå íàäãðàäàò ñî àêòèâíîñòè 

çà íèâíî ïîåôèêàñíî è íàâðåìåíî ñïðîâåäóâàњå. Ñî êîíòèíóèðàí àíãàæìàí è çàëîæáà 

íåìèíîâíè ñå ðåçóëòàòèòå çà ïîçäðàâà è ïî÷èñòà æèâîòíà ñðåäèíà äà áèäàò âèäëèâè, à 

ïðîáëåìèòå ñî êâàëèòåòîò íà æèâîòíàòà ñðåäèíà-íåâèäëèâè. 

Ðåçóëòàòèòå îä àíàëèçàòà óêàæóâààò íà ïîòðåáàòà âî ñëåäíèîò ËÅÀÏ äîêóìåíò äà áèäàò 

ïðåäëàãàíè ìåðêè è àêöèè ðåàëíî ñïðîâåäëèâè, øòî ¼à îòñëèêóâààò ðåàëíàòà ïîòðåáà íà 

ãðàѓàíèòå íà Îïøòèíàòà, óñîãëàñåíè ñî íå¼çèíèîò áóџåò, àäìèíèñòðàòèâåí êàïàöèòåò è 

çàêîíñêè íàäëåæíîñòèòå. 

                                                
1 Ñî êî¼à îïøòèíàòà èìà ïîòïèøàíî Äîãîâîð 

ìèñëåњå ïî ïðåäìåòè, êîè ñå ðåøàâààò âî äðóãà èíñòèòóöè¼à (2 ñëó÷àè ïîâðçàíè ñî èçäàâàњå
íà ÈÑÊÇ Á), çà äåëîâíè ñóá¼åêòè êîè ñå íàîѓààò íà òåðèòîðè¼à íà Îïøòèíà Öåíòàð.
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3 ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНА ЦЕНТАР  

3.1 Географска положба на Општина Центар 

Општина Центар е една од десетте општини во градот Скопје и го зафаќа централниот 

дел на градот. Подрачјето на Општина Центар се протега на урбаната територија на 

градот Скопје и го опфаќа плоштадот Македонија, двата брега на реката Вардар и дел 

од планината Водно.  

Општина Центар се протега на површина од 7,52 km2. Според апсолутната надморска 

височина од 320 метри, таа се вбројува во една од најниските општини во Р. С. 

Македонија. Правец на протегање е североисток – југозапад. 

Во состав на општината влегуваат повеќе населби и маала, како: Центар, Капиштец, 

Пролет, Буњаковец, Дебар Маало, Крњево Маало итн.  

Општина Центар се граничи со пет општини: Карпош, Кисела Вода, Аеродром, Гази 

Баба и Чаир. 

 

 
                 Извор: Google 

Слика 1 Местоположба на Општина Центар во Р. С. Македонија и град Скопје 
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Граници на Општина Центар 

Од пешачката патека на реката Вардар кон резиденцијата на М.П.Ц. до бул. „Никола 

Карев“, по оската на бул. „Никола Карев“, до крстосницата со ул. „Славеј Планина“ (на 

југ). По оската на ул. „Славеј Планина“ (покрај Ромско теќе) до крстосницата со ул. 

„Прохор Пчински“, продолжува на исток по оската на ул. „Славеј Планина“ до ул. 

„Јоаким Крчовски“ (кај Турска Амбасада), со дел од ул. „Прохор Пчински“ (Мурат 

Пашина Џамија) до ул. „Самоилова“. Понатаму границата продолжува по оската на ул. 

„Самоилова“, свртува лево во паркот кај споменичкиот комплекс „Св. Спас“, кон ул. 

„Лазар Танев“ до крстосницата со ул. „Европска улица“ (поранешна ул„Јорганџиска“) 

по оската на ул. „Европска улица“ и ул. „Салих Асим“ (поранешна ул. „Подграѓе“) (на 

југ) до платото пред Стоковна куќа „Мост“. Потоа се спушта надолу и по оската на бул. 

„Гоце Делчев“ оди кон крстосницата со бул. „Крсте Мисирков“, свртува на север по 

бул. „Крсте Мисирков“ до сервисната улица зад паркиралиштето на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“, продолжува по оградата на универзитетот до бул. „Никола Карев“, 

по оската на бул. „Никола Карев“ до ул. „Беласица“ на север по оската на ул. 

„Беласица“ до реката Вардар, по оската на железничкиот мост до оградата на 

Тутунски комбинат до рампа Кисела Вода, на запад по оската на бул. „Македонија“ до 

надвозникот, се спушта долу и по оската на улиците „Павел Шатев“ и „Црниче“ оди 

до Институтот за сеизмологија на падините на Водно, кон запад продолжува по 

падините на Водно над хотел „Скала“ во правец на Детска болница за Т.Б.Ц, Скопје и 

улица „Загрепска“ во новата населба. Потоа спрема север се спушта по оската на ул. 

„Загрепска“ до Црквата Капиштец и крстосницата со ул. „Козле“ и ул. „Васил Ѓоргов“, 

продолжува на исток по оската до ул. „Васил Ѓоргов“ се до крстосницата со ул. 

„Рузвелтова“ на север по оската на ул. „Рузвелтова“ ги сече ул. „Митрополит Теодосиј 

Гологанов“, бул. „Партизански одреди“ и ул. „Орце Николов“ до ул. „Илинденска“. 

Продолжува на исток по оската на ул. „Илинденска“ до сервисната улица пред 

оградата на Зоолошката градина, према север до сервисната улица пред оградата на 

Зоолошката градина до влезот на Забавниот парк (спрема исток) и на север по 

сервисната улица пред оградата на Забавниот парк до пешачкиот мост на реката 

Вардар. Границите на Општина Центар се дадени на следната слика. 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
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Извор: Општина Центар 

Слика 2 Граници на Општина Центар 

3.2 Геолошки карактеристики 

Скопската котлина, како геоморфолошки појас има должина од околу 30 km и ширина 

од 10 km до 15 km. Според карактерот на релјефот, морфолошки се дели во две зони: 

централна и периферна зона.  
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Централната зона е поврзана со долината на река Вардар и претставува современа 

алувијална рамнина со апсолутни коти од 222 до 240 m н.в., додека периферните 

делови односно преодната зона помеѓу алувијалната рамнина и брдовито планинските 

терени, претставуваат благо заталасани брдовити терени расчленети со јаруги и 

долови со височина од 250 до 500 m н.в. 

Скопската котлина е составена од неогени седименти и квартерни наслаги. Неогените 

седименти се одредени и расчленети како миоплиоценски (Pl), претставени со 

песочници и лапорци, а истите доминираат на брдото Кале. 

Квартерните наслаги се широко распространети во граница на Скопската котлина. 

Најмногу се застапени како алувијални наслаги (al) во помал обем и пролувијални 

наслаги, кои ги заполнуваат долините на реките Лепенец, Вардар, Треска и Маркова 

Река. Литолошки се претставени со чакали, песоци, суглини и глини. Почвените 

материјали се заситени со подземни води со променливи носиво-деформабилни 

карактеристики. Нивната дебелина е хетерогена и изнесува од 20 m до 100 m. 

На следната слика е дадена геолошка карта на Скопскиот регион. 

 
Извор: Google 

Слика 3 Геолошка карта на Скопски регион 

Тектонски и сеизмотектонски карактеристики 

Од сеизмички и тектонски аспект, градот Скопје припаѓа на Вардарската сеизмичка 

зона, каде  епицентралното подрачје е најпогодено од деструктивни  земјотресни 
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ефекти. Сеизмиката на Скопската котлина заедно со тектонските процеси  

предизвикале силни дури и катастрофални земјотреси во минатото. Сеизмичката 

активност на Скопската котлина е контролирана од сеизмичките активности   на   

локалните  сеизмички  извори.   Максималниот   очекуван  сеизмички интензитет  

изнесува IX (ЕМС-98)  и  е  определен користејќи ги  податоците од сите земјотреси, 

во овој регион.  

Високата сеизмичност на територијата на Р. С. Македонија е поврзана со длабоки 

раседи и зони и попречни и надолжни раседи (Валандовската и Скопската депресија). 

На следната геотектонска карта, прикажано е подрачјето на град Скопје, кое се наоѓа 

во тектонски чвор каде се преплетуват два раседи. 

 
Извор: Google 

Слика 4 Тектонска карта на Република Северна Македонија 

На овие раседни структури се поврзани поголем број на хипоцентри претежно со 

интензитет од 80 и 90 МЦС. Најсилен земјотрес е забележан во 1963 година, со 

интензитет од 90 МЦС во Скопското епицентрално подрачје, проследен со афтер 

шокови на длабочина од 5 km - 30 km. 

3.3 Климатски карактеристики 

Скопската Котлина е под влијание на континентална субмедитеранска клима, односно 

градот Скопје припаѓа на подрачје под влијание на континентално средоземна клима. 

Основни карактеристики на ова подрачје се остри и влажни зими и суви и жешки лета. 

Пониските рамнини на котлината имаат многу жешки и суви лета и умерено студени и 

влажни зими со појава на екстремни температури и ниски вредности на годишни 

врнежи. Вкупното времетраење на сончевата светлина изнесува 2.136 часа/годишно. 

Општина 
Центар 
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                                     Извор: Годишен извештај за квалитетот на животната средина за 2017 година, МЖСПП 

Слика 5 Климатски подрачја во Република Северна Македонија 

3.3.1 Температура 

Просечната годишна температура на воздухот во централните делови на Скопската 

котлина се движи од 11,7 до 12,5 °С. Најтоплиот месец е јули со средна месечна 

температура од 22,2 до 23 °С. Апсолутно највисока температура на воздухот изнесува 

од 39,5 до 42,4 °С, а бројот на тропски денови се движи до 49 во годината. Апсолутно 

најниска температура на воздухот во Скопската котлина се движи до -25,6 °С. 

Средногодишната температура на воздухот во 2017 година во однос на просечната 

вредност за период 1981-1990 година, има зголемување за 0,9°C. Најтопла година со 

средногодишна температура од 13,9°C била 2008 година, со најголемото отстапување 

од просечната средногодишна температура за 1,3°C. Годишните отстапувања од 

просечната средногодишна температура во сите разгледувани населени места се 

движат помеѓу 0,4 и 2,2°C. 

Во Скопје отстапувањето од средногодишната температура на воздухот за периодот 

од 1981 до 1990 година се движи помеѓу -0,4 и 1,3°C. Во следниот табеларен преглед 

прикажана е средногодишна температура на воздухот во град Скопје за период од 

1981 до 2017 година. 
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Извор: Управа за хидрометеоролошки работи, http://www.meteo.gov.mk/index.php?lang=mk 

Графикон 2 Тренд на годишната температура во избрани мерни станици 

3.3.2 Врнежи 

Една од основните карактеристики на климатските услови на ова подрачје се 

значително малите годишни количини врнежи, кои се движат меѓу 460,9 mm до 508,2 

mm. Од јули до септември има честа појава на сушни периоди подолги од 60 дена.  

Просечниот број на ведри денови во текот на годината е 86, облачни 184, а тмурни 95. 

Релативната влажност на воздухот изнесува 70 %. Средногодишна релативна 

влажност на воздухот се движи во граници помеѓу 67 % и 78 %. Најниската релативна 

влажност на воздухот се јавува во месеците јули и август и истата изнесува помеѓу 54 

% - 69 %. Во месеците декември и јануари се јавуваат максимални вредности на 

релативната влажност на воздухот во границите помеѓу 79 % и 88 %. 

 

Извор: Управа за хидрометеоролошки работи, http://www.meteo.gov.mk/index.php?lang=mk 

Графикон 3 Годишна сума на врнежи во Скопје 

Количеството на годишните врнежи во 2017 година во однос на просечната годишна 

сума на врнежи за период 1981-1990 година, незначително е зголемено за 5 % од 

просекот. Најголемо количество годишни врнежи (782,9 mm) имало во 2014 год., кога 

било и најголемото отстапување од долгогодишните просечни врнежи 76 % (за 

периодот од 1981 до 1990 год.). 

http://www.meteo.gov.mk/index.php?lang=mk
http://www.meteo.gov.mk/index.php?lang=mk


ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            24 

3.3.3 Ветрови 

Котлинскиот карактер на градот Скопје условува чести појави на тивко време, кога 

воздухот “стои“, поради што се јавува зголемувања на концентрациите на загадувачки 

материи во воздухот. Појавата е карактеристична за зимскиот период, кога поради 

грејната сезона има зголемена загаденост на амбиентниот воздух. Зголеменото 

присуство на загадувачки материи во воздухот трае се до појава на воздушни 

струења.  

Важна улога во приливот на свеж и чист воздух во градот Скопје има регионалниот 

ветер „Вардарец“, по должина на реката Вардар, како и западните ветрови по должина 

на реката Лепенец. За аерација на воздухот, во урбаното подрачје, исто така 

придонесуваат и ветровите кои дуваат од западен и северозападен правец и тоа во 

западниот дел на котлината.  

Врз основа на анемографски мерења на главната метеоролошка станица во Скопје - 

Зајчев Рид, се забележува дека најзачестена насока на ветрот е западната со 180 ‰, 

потоа запад - југозападната (WSW) со 123 ‰ и северозападната (NW) со 120 ‰. 

 

                                            Извор: Google 

Слика 6 Роза на ветрови 

3.4 Хидрографски карактеристики 

Скопската котлина располага со добри хидрографско-хидролошки особености и е 

богата со подземни и површински води. Алувијалните терени во рамничарските 

делови, особено околу поголемите водотеци, како што е реката Вардар, располагаат 

со големи резерви на подземна вода.  

Во градот Скопје минува реката Вардар која истовремено е најголема река во Р. С.  

Македонија, со сливно подрачје кое изнесува 22.290 km2. Вкупниот воден потенцијал 

на р.Вардар изнесува 4,77 милијарди m3. На територијата на Република Северна 

Македонија реката Вардар е со вкупна 17 должина од 301 km, додека низ Скопската 

котлина р.Вардар тече со должина од 51 km. Средногодишниот проток на р.Вардар 

измерен во Скопје изнесува 25,7 m3/s или 795 мил. m3/годишно. Во реката Вардар се 
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вливаат пет поголеми притоки, и тоа: на десната страна се влева р.Треска, Маркова 

река и Моранска река, додека од левата страна се влеваат р. Лепенец и р. Серава. 

Подземните води во Скопската котлина ги карактеризираат два водоносни слоја 

(аквифери):  

 Силно издашен семи-артерски аквифер во површински песок и чакал со 

глинени хоризонти; и  

 Ниско издашен слој во лапорци во подповршинскиот слој.  

3.5 Демографски карактеристики 

Бројноста на населението во Општина Центар не може точно да се определи бидејќи 

последните официјалните статистички податоци од попис на населението, што го 

спроведува Државниот завод за статистика (ДЗС) се од 2002 година.  Дополнително, 

во подоцнежните проценки на население по општини, кои ги врши Државниот завод за 

статистика, податоците за Општина Центар се прикажани збирно, заедно со 

општините Аеродром, Бутел, Кисела Вода, Чаир и Шуто Оризари, во графата „Скопје - 

останат дел“.  

Во согласност со последниот официјален попис во Република Северна Македонија (од 

2002 година), бројот на жители во Општина Центар изнесувал 45.412 од кои 24.117 

жени и 21.295 мажи. Бројот на домаќинства изнесувал 15.355, а просечниот број на 

членови по домаќинство изнесувал 2,95. 

Табела 1 Проценка на жители во Општина Центар според природен прираст и миграции на 

населението
2
 

Вкупно население во Општина Центар според попис 
2002 година 45 412 

 Доселени Отселени Пораст на 
население 

Вкупно 
население 

2003 872 888 205 45 617 

2004 908 862 315 45 932 

2005 641 484 4 45 936 

2006 567 473 4 45 940 

2007 476 380 48 45 988 

2008 416 307 120 46 108 

2009 345 196 158 46 266 

2010 318 231 126 46 392 

2011 186 147 113 46 505 

2012 386 196 271 46 776 

2013 400 244 260 47 036 

2014 435 191 356 47 392 

Табела 2 Структура на населението во Општина Центар според возраста (Попис 2002 година) 

До 4 години 1.677 

Од 5 до 14 години 4.366 

                                                
2
 Извор: ДЗС (2014) „Процени на населението на 30.06.2013 и на 31.12.2013 година според пол и возраст, по општини и 

по статистички региони (НТЕС 3-2007 година)“ http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=11; Природно 
движење на населението, http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=10&rbrObl=2; Државен завод за статистика, 
Миграции 
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Од 15 до 19 години 3.196 

Од 20 до 54 години 23.172 

Од 55 до 74 години 9.628 

Од 75 до 85 години 3.345 

Над 85 години 28 

Табела 3 Жители на Општина Центар, според национална припадност (Попис 2002 година) 

Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци Грци Останато 

38.778 1.465 452 974 459 2.035 108 45 1.099 

Табела 4 Број на жители во Општина Центар според ниво на образование (Попис 2002 година) 

Ниво на 

образование 

Без 

образование 

Нецелосно 

основно 

образование 

Основно 

училиште 

Средно 

училиште 

Виша 

школа 

Факултет/ 

академија 

Магистерски/ 

докторат 

Број на 

жители 

351 1.434 4.900 18.313 2.194 11.080 1.080 

Споредбата на бројот на населението во Општина Центар од 2002 година и неговото 

варирање на годишно ниво, официјалните податоци на ДЗС за наталитет, морталитет 

и миграци на населението упатуваат на тоа дека бројот на жители во Општина Центар 

е во постојан пораст. Според податоците од ДЗС во 2014 година во Општина Центар 

живееле вкупно 47.392 лица. 

Според возрасната структура, доминираат лица на возраст од 31 до 60 години (42,7 

%), по што следуваат лица на возраст од 0 до 18 години (27,7 %), потоа повозрасни 

лица над 60 години (15,3 %) и лица на возраст од 19 до 30 години (14,1 %).  

Според стапката на природен прираст во 2014 година3, општината е четврта, од 

вкупно десет во градот, по старост на нејзиното население. 

3.6 Административни карактеристики 

Општина Центар како единица на локална самоуправа ја сочинуваат 12 населби и 

маала, организирани во 17 урбани заедници. 

Табела 5 Населби, маала и урбани заедници на територија на Општина Центар 

Населби, маала Урбани заедници 

Центар Невена Геогиева Дуња 

Капиштец Мито Хаџивасилев Јасмин 

Пролет Кочо Рацин 

Буњаковец Боро Петрушевски Папучар 

Маџир Маало Дане Крапчев 

Дебар Маало Раде Јовчевски Корчагин 

Ново Маало Наум Наумовски Борче 

Пајко Маало Миле Арсовски 

Водно Роберт Гајдиќ 

                                                
3
 Стратегијата на Општина Центар-Скопје за социјална заштита за периодот 2015-2020 Акциониот план по 

Стратегијата на Општина Центар-Скопје за социјална заштита 2015-2017. 
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Населби, маала Урбани заедници 

Крњево Маало Мирче Ацев 

Парк Маало Васил Антевски Дрен 

Тасино чешмиче Мирче Мацан 

 Славе Георгиевски 
Шнајдерот 

 Благоја Деспотовски Шовељ 

 Јане Сандански 

 Боте Ботевски 

 Крњево 

 

3.6.1 Администрација 

Општините, во рамките на Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р. С. 

Македонија“ бр. 5/02), во согласност со начелото на супсидијарност, имаат право на 

своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес и од локално значење, што не 

се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на органите на државната 

власт. За извршување на административни, општо правни, сметководствено-

финансиски, технички и други работи општината формира општинската 

администрација. 

Општинската администрација согласно начелото за приспособливост на 

организациските облици кон надлежностите на општината и кон потребите на 

граѓаните се организира во сектори и одделенија, со цел да се изгради транспарентна 

и услужно ориентирана општинска администрација која ќе може да обезбедува 

пружање на висококвалитетни услуги, како и создавање услови граѓаните да ги 

добиваат јавните услуги на поефикасен и транспарентен начин. 

Општинската администрација ја сочинуваат 9 Сектори и 23 Одделенија. 

Распределбата на Секторите и Одделенијата односно внатрешната организација – 

органограм на Општина Центар е даден на Слика 7.  

Органи на Општина Центар се: Совет на општината, кој брои 23 члена и 

Градоначалник. Таа е транспарентна во своето работење, а седниците на Советот се 

отворени за активно учество на граѓаните. 

За своите активности, Општина Центар, редовно ја известува јавноста преку јавните 

гласила како „Службен гласник на Општина Центар“ и општинската интернет страница 

http://opstinacentar.gov.mk/, која постојано се ажурира, а истата е достапна на 

македонски и на англиски јазик. Во рамки на општинската интернет страница се наоѓа 

Граѓанскиот сервис центар, каде што граѓаните секојдневно се во контакт со 

општинската администрација. 

 

http://opstinacentar.gov.mk/
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Слика 7 Органограм на внатрешната организација на Општина Центар 
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3.7 Социо - економски карактеристики 

3.7.1 Стопански развој 

Во рамките на Општина Центар се наоѓаат многубројни стопански објекти 

(угостителски, производни, трговски и др.), кои даваат голем придонес за нејзиниот 

стопанско-економскиот развој.  

Од аспект на активни деловни субјекти според нивната големина, согласно најновите 

податоци од Државниот завод за статистика на РСМ од 2017 година на територијата 

на Општина Центар се регистрирани вкупно 7.069 деловни субјекти од кои: 3.836 се 

микро претпријатија, 2.917 припаѓаат на категоријата мали препријатиј, 147 се средни 

претпријатија и големи препријатија се регистрирани вкупно 169. 

Доколку вкупните активни деловни субјекти се класифицираат согласно дејностите на 

Националната класификација на дејности (НКД Рев.2), истите може да се 

класификацираат како во следната табела. 

Табела 6 Активни деловни субјекти по сектори на дејности во 2017 година во Општина Центар 

Деловни субјекти според сектор на дејност Регистриран бр. на 
активни субјекти 

Земјоделство, шумарство и рибарство 40 

Рударство и вадење на камен 20 

Преработувачка индустрија 406 

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 53 

Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и 
дејности за санација на околината  

11 

Градежништво    356 

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

1.437 

Транспорт и складирање 189 

Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 426 

Информации и комуникации 431 

Финансиски дејности и дејности на осигурување 135 

Дејности во врска со недвижен имот 154 

Стручни, научни и технички дејности 1.521 

Административни и помошни услужни дејности 376 

Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување  98 

Образование 115 

Дејности на здравствена и социјална заштита 310 

Уметност, забава и рекреација 228 

Други услужни дејности 763 

Вкупно регистриран број на деловни субјекти 7.069 

Извор: Државен завод за статистика, 2017 година 

Од табеларниот преглед може да се констатира следното: Во рамки на територијата 

на Општина Центар во 2017 год., најзастапени стопански деловни субјекти се оние кои 

припаѓаат во “Стручни, научни и технички дејности” (со вкупен број 1.521), потоа 

следат субјектите под категоријата “Трговија на големо и трговија на мало, поправка 

на моторни возила и мотоцикли” (со вкупен број 1.437), “Објекти за сместување и 

сервисни дејности со храна” (со вкупен број 426), итн. 
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Општина Центар располага со голем број на угостителски објекти, објекти со 

сместувачки капацитети и стопански објекти за трговско-услужна дејност меѓу кои 

може да се издвојат следните: 

 Хотели: Хотел “Мериот”, Хотел “Солун”, Хотел “Холидеј Ин”, Хотел “Пелистер”, 

Хотел “Best Western Hotel Tourist”, и др. 

 Трговски центри: ТЦ “Буњаковец”, ТЦ “Рамстор”, ТЦ “Капиштец”, ТЦ “Беверли 

Хилс”, ТЦ “Зебра” и Градски Трговски Центар (ГТЦ), 

 Пазари: Зелен пазар и Пазар “Буњаковец”. 

Некои од гореспоменатите стопански објекти се прикажани на  следната слика. 

 
Извор: Google 

Слика 8 Хотел “Мериот”, ТЦ “Буњаковец” и ТЦ “Рамстор” 

3.7.2 Индустриски капацитети 

Најголем индустриски објект кој функционира во рамки на Општина Центар е „Тутунски 

комбинат-Скопје”, кој е дел од светската тутунска групација „Империјал тобако“. Овој 

индустриски капацитет е специјализиран за преработка на тутун односно 

производство на цигари. Локацијата, каде што се наоѓа овој објект, граничи со 

територијата на Општина Кисела Вода.  

На територијата на Општина Центар, не се евидентирани други индустриски 

објекти/капацитети.  

3.7.3 Здравство 

Главната цел на здравствената заштита претставува заштита на здравјето на 

населението, преку следење/контрола на загаденоста на воздухот, безбедност на 

водата за капење, спорт, рекреација, контрола на квалитетот на водата за пиење итн. 

Заштита на населението од заразни болести, од штетното влијание на гасовите, 

јонизирачкото зрачење, бучава, хигиенско - епидемиолошка состојба, предвидува 

мерки за заштита од штетни материи, безбедност на храната и производи и 
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материјали што доаѓаат во контакт со храната, оценување на здравствено еколошки 

ризици во сите медиуми на животната средина итн. 

Квалитетот на воздухот и водата за пиење имаат директно влијание врз здравјето на 

населението, како и начинот на управување со отпадот, квалитетот на површинските 

води.  

Најчестите заболувања, кардио - васкуларните заболувања, ракот, болестите на 

респираторниот систем, повредите и недефинираните симптоми, се често пати 

меѓусебно поврзани, вклучувајќи ја и генетиката, кондиционата состојба на луѓето и 

еколошките услови на коишто се изложени. Утврдување на штетно влијанието врз 

здравствената состојба на населенето, како односот помеѓу причина и ефект е мошне 

тешко, особено доколку влијанието на животната средина врз здравјето на луѓето е 

одложено или е производ на поголем број еколошки фактори во содејство. Исто така, 

постои сериозен недостаток на податоци и информации за изложеноста, ефектите и 

биолошките модели што ги поврзуваат овие фактори. На територија на Општина 

Центар здравствените установи се организирани на следниот начин: 

 Медицински установи во Општина Центар 

Заводи: 

 Јавна здравствена установа- Завод за физикална медицина и рехабилитација-

Скопје 

Здравствени домови: 

 Јавна здравствена установа – Здравствен дом „Железничар“ – Скопје 

 Здравствен дом “Млин Балкан”, Идадија 

Центри за јавно здравје 

 Јавна здравствена установа – Центар за јавно здравје-Скопје 

Клинички центри “Мајка Тереза” 

Останати здравствени установи: 

 Здравствена установа - Студентска Поликлиника на Универзитетот “Св.Кирил и 

Методиј“ Скопје 

 ЈЗУ – Универзитетска Клиника по хируршки болести “Св. Наум Охридски 

Скопје” 

Приватни здравствени организации: 

 ПЗУ-Поликлиника „Промедика Прима“; 

 ПЗУ-Поликлиника „Примед Плус“; 

 ПЗУ „Зегин Медика“; 

 ПЗУ Поликлиника "МЕДИКА"; 

Аптеки: 

 71 регистрирана Аптека на територија на Општина Центар. 
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3.7.4 Зелени површини 

Општинското зеленило опфаќа површини на градски паркови (Градскиот Парк 98.910 

m2 во кои се вклучени 1 дел од градскиот парк и паркот на Франкофонијата; Паркот 

Жена борец 1 ha, Парк шума Водно 4.481 ha, Паркот на новинарите, Урбан парк, парк 

„Вера Јоциќ“), т.н. блоковско зеленило или зеленило во станбените заедници со 

локалните паркови 19,5 ha (Градски ѕид) и зеленилото долж булеварите. 

 
Извор: Општина Центар 

Слика 9 Зелени површини на територија на Општина Центар 

Урбаната вегетација во Општина Центар е претставена со неколку типови заедници и 

тоа: рудерални заедници (вклучувајќи и заедници на газени места), тревници, паркови 

и култивирани заедници. Основата ја сочинува вегетацијата на парковите и сите 

типови на урбани зелени површини, домашните градини, пошумуваните предели на 

ритчеститите падини на Водно, фрагменти на крајречните зедници на врби, тополи и 

евли и рудералните заедници.  

Стандардот за површина на зеленило по жител не е земен предвид и не се 

пресметува според формули при подготовка на урбанистичките планови на 

општината. 
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3.7.5 Спорт и рекреација 

Според Законот за локалната самоуправа и надлежностите на општината, предвидено 

е Општина Центар да обезбеди услови за развој на рекреативниот и масивниот спорт, 

да организира, поттикнува и помага спортски пригодни активности и манифестации. 

Општина Центар има подготвена „Стратегија за млади“4 2015 - 2020 година која се 

однесува на посебна социо-етичка категорија на населението на возраст од 15 до 30 

години. Стратешката карта на Општина Центар го покажува патот по кој општината ќе 

ја постигне визијата за развој, местото и улогата на младите во Oпштината во 

периодот 2015 - 2020 година. 

На територија на Општина Центар се наоѓаат неколку спортски објекти: Градски 

стадион „Тоше Проески“, СРЦ „Кале“, Олимписки базен, повеќе фудбалски и тениски 

игралишта кои влегуваат во состав на Градски парк, спортска сала на КК Работнички, 

како и спортски сали за кошарка, фудбал, ракомет, одбојка итн. во состав на 

основните и средните училишта во општината. 

Исто така, за спортување и рекреација се користат и рекреативната патека по кејот на 

р. Вардар и рекреативно пешачките патеки на Водно, како и повеќе терени за баскет и 

мал фудбал во урбаните заедници. 

 
Извор: http://planinarskipateki.mk/wp-content/uploads/2018/01/PRIRACNIK-ZA-MARKACISTI-FINAL.pdf 

Слика 10 Рекреативно-планинарски патеки на Водно 

3.7.6 Образование 

 Градинки 

Во Општина Центар има 3 главни градинки („Кочо Рацин“, „Раде Јовчевски-Корчагин"-

Скопје и 13-ти Ноември) кои се организирани во поголем број на работни едници- 

објекти, со вкупно 2090 запишани деца (Извор: ДЗС).  

                                                
4
 Изработката на Стратегијата e поддржана од Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), како дел од 

концептот „Општина по мерка на граѓаните“, кој се имплементира во периодот 2014 – 2017 година. 

http://planinarskipateki.mk/wp-content/uploads/2018/01/PRIRACNIK-ZA-MARKACISTI-FINAL.pdf
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 Основни училишта 

На територијата на општината се наоѓаат 8 основни училишта (ОУ „Св. Кирил и 

Методиј“, ОУ „Ј.Х.Песталоци“, ОУ„11 Октомври“, ОУ „Димитар Миладинов“, ОУ „Коле 

Неделковски“, ОУ  „Гоце Делчев“ и ОУ „Кочо Рацин“) и ново изграденото основно 

училиште ОУ „Киро Глигоров“ со капацитет од 500 ученици. 

Вкупниот број ученици кои посетуваат настава во основните училишта во Општина 

Центар изнесува 4684. 

 Средни училишта  

Средните училишта кои се лоцирани во општината се поделени на државни и 

приватни средни училишта од кои 8 се државни и 3 се приватни (СУГС „Илија 

Николовски Луј“, СУГС „Јосип Броз Тито“, СУГС „Лазар Танев", СУГС „Лазар 

Личеноски“, СУГС „Методија Митевски Брицо", СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“, СУГС 

"Д-р. Панче Караѓозов", специјално средното училиште „Наум Охридски" во кое се 

образуваат деца со психолошка попреченост, приватни средни училишта „Алгоритам 

Центар“, „Академија Леонтиќ“ и САБА).  

Вкупниот број ученици во средните училишта во Општина Центар е 6.549 (Извор: 

ДЗС). 

 Академски установи 

На територија на Општина Центар се лоцирани следните државни факултети: 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Градежен факултет, Архитектонски факултет, 

Медицински факултет и Фармацевтски факултет. Приватна установа е Европски 

универзитет.  

3.7.7 Културно историско наследство 

Општина Центар изобилува со голем број на објекти од културно, историско, верско и 

јавно значење. На подрачјето на општината се наоѓаат многу културно - историски 

споменици и знаменитости по кои е препознатлив и градот Скопје и Република 

Северна Македонија како Камен Мост  и скопското Кале (кои се застапени на грбот на 

градот Скопје). Исто така во Дебар Маало е остатокот од влезниот дел на првата 

македонска гимназија по втората светска војна, потоа се наоѓаат црквите Свети 

Димитрија и соборниот храм Свети Климент Охридски.  

Објекти со статус културно наследство на територија на Општина Центар се: Даут 

пашин амам, Феудална кула,  Станбена зграда Шкаперда, Стара железничка станица, 

Црква Св. Димитрија, Ќебир Мехмед Челеби Џамија, Феудална кула, Црква Св. Спас, 

Чешма Алти Ајак, Скопска тврдина Кале, Камен мост, Спомен куќа на Лазар 

Личеноски, Зграда на Ташковиќ, Згради на ул. Орце Николов (бр.83а, 88, 108, 109, 

115), Згради на бул . Илинден (бр.41, 53, 63, 68, 80), Згради на ул. Наум Наумовски 

Борче (бр.82,88), Зграда на ул. Раде Кончар бр.4а, Зграда на градска болница, Куќа на 
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ул. Маршал Тито бр.33 – Ристиќева палата, Споменик на Гоце Делчев во парк, 

Споменик на паднатите борци на ул. Илинденска. 

Бројот на објекти од културно, верско и друго јавно значење во општината кои се 

заштитени како културно наследство е преставен во следната табела.  

Табела 7 Број на објекти по општини во Скпоскиот регион кои се заштитени како културно 

наследство 

Верски објекти (цркви, 

џамии, манастири, 

гробници)  

Споменици  Археолошки 

наогалишта  

Други објекти и површини од 

Јавно значење и природно 

наследство 

4 43 1 19 

Законските обврски во однос на заштита на културното наследство се однесуваат на 

имплементација на режимот на заштита на заштитеното недвижно културно 

наследство во сите плански документи во надлежност на општината.  

3.7.8 Сообраќајна поврзаност 

Општина Центар преставува главен сообраќаен центар во град Скопје бидејќи скоро 

целата мрежа на јавниот градски сообраќај поминува низ територијата на општината. 

Патната сообраќајната мрежа се состои од сложени крстосници, мостови и други 

елементи на патна мрежа кои постојано се надградуваат и осовременуваат.  

Согласно податоците од ЈП „Улици и патишта“ должината на сообраќајниците во 

општините на град Скопје изнесува 919,16 km од кои на Општина Центар припаѓаат 

62,29 km. Општина Центар со градот и со соседните општини е поврзана преку 11 

булевари (Партизански одреди, Теодосиј Гологанов, Илинден, Гоце Делчев, Беласица, 

Кочо Рацин, Крсте Мисирков, Никола Карев, Свети Климент Охридски, III Македонска 

бригада, Кузман Јосифовски Питу) чија вкупна должина изнесува 12,68 km.  

На територија на Општина Центар се наоѓаат 29 собирни улици со вкупна должина од 

23,557 km. Магистралните и собирните улици се во надлежност на ЈП “Улици и 

патишта” и тие се одговорни за нивно одржување и сервисирање. 

Сервисно – станбени улици во Општина Центар има вкупно 144 во должина од  90.791 

m, распределени во 12 населби. Дел од сервисно – станбените улици се: Васил 

Ѓоргов, 50та Дивизија, Дебарца, Костурски херои, Ленинградска, Максим Горки, Орце 

Николов, Пајко Маало, Козара, Елисие Поповски – Марко, Ѓуро Ѓаковиќ, Тасино 

чешмиче, Црниче, Тетовска, Црвена Скопска Општина, Бел Камен, Вардарска. 

3.7.8.1 Јавен превоз  

На територија на Општина Центар јавниот превоз го извршуваат “ЈСП Скопје”, “МАК 

Експрес” и “Слобода превоз”. “ЈСП Скопје” своите услуги ги обезбедува преку 44 

градски линии и 45 приградски линии низ Општина Центар, вклучувајќи ги и кратките 

линии како Транспортен Центар - М. А. Ченто. 
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Слика 11 Автобуски линии во Општина Центар (извор: ЈСП Скопје) 

ЈСП со своите превозни средства годишно минува 17,5 милиони km, транспортирајќи 

55 милиони патници.  

 

Слика 12 Автобуски постојки на ЈСП во Општина Центар (извор: ЈСП Скопје) 

На територија на Општина Центар, компанијата Слобода Превоз своите услуги ги 

реализира преку 11 линии (9, 11, 11А, 12, 23, 45, 47 А, 55, 61, 63, 73) кои транзитираат 

и ги транспортираат жителите од општината кон околните населени места. 

3.8 Енергетика 

На ниво на град Скопје енергетската инфраструктура ја сочинуваат:  електричната, 

топлотната  и гасоводната инфраструктура. 

Градот Скопје се снабдува со електрична енергија од електроенергетскиот систем на 

Република Северна Македонија,  поврзан  преку  четирите  примарни  трафостаници,  

од  каде  се  врши пренос  на  енергија  до  корисниците  и  поврзување  со  соседните  

електро системи.  

Напојувањето со електрична енергија на Општина Центар се врши преку 320 

трансформаторски постројки од различни напонски нивоа кои се распределени низ 

територијата на општината. Во рамките на општината постојат неколку извори за 

производство на електрична енергија и топлинска енергија.    
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Општина Центар голем дел од буџетските средства издвојува за реконструкција на 

објекти кои се на нејзина територија и се во нејзина надлежност: станбени згради 

(обнова на 13 фасади), градинки и основни училишта (електрична инсталација, 

подови, столарија). Паралелно со реконструкција на објектите општинската 

администрација врши и замена на уличното осветлување со ново лед осветлување. 

На овој начин директно влијае на енергетската ефикасност во објектите притоа 

обезбедувајќи финансиски заштеди за граѓаните и за општинскиот буџет. Тоа директно 

влијае и врз животната средина, преку намалена емисија на штетни супстанции во 

воздухот. 

Слика 13 Реконструирани фасади на згради во Општина Центар (Извор: Општина 

Центар) 

3.8.1.1 Гасификациска инфраструктура 

Во  општината  е  изведен  дел  од  гасификациониот  систем преку поставување на 

мерно регулациони станици за основните училишта (ОУ “Димитар Миладинов”), а на 

системот е приклучен и Клинички центар „Мајка Тереза“ Скопје. Гасоводниот систем се 

состои од две технолошки целини со различни основни функции, режими на работа и 

работни притисоци: 

− магистрален гасовод со разводните гасоводи и 
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− градските гасоводни мрежи. 

Магистралниот гасовод, кај блок станицата Скопје – Југ, се разгранува на два 

разводни гасоводи. Разводните гасоводи се со капацитет од по 70.000 m3/час. На 

крајната точка на секој разводен гасовод направени се Главни Мерно Регулациони 

Станици - ГМРС, чија основна функција е преку редукција на притисокот да се 

воспостави режимот на работа на градски мрежи и воедно да се контролира и мери 

количината на гас која се испорачува на потрошувачите. За потребите на град Скопје 

направени се две ГМРС, Скопје - Север во близина на “Железара” и Скопје - Југ во 

близина на “Охис”. Во Скопје изведена е градска гасоводна мрежа, со вкупна должина 

од 19.170 m, со соодветен дијаметар од Ø530 mm до Ø108 mm. 

3.8.1.2 Топлификациона мрежа 

Затоплување на домовите и деловните објекти на територија на Општина Центар се 

одвива преку топлификационата мрежа на „Балкан Енерџи Груп” АД Скопје, дел како 

начин на загревање ја користат електричната енергија, а дел користат цврсто гориво 

(дрво, јаглен).  

Во системот на топлификација влегуваат топланите на Производство на топлина 

Балкан Енерџи АД Скопје (топлана „Исток“ и топлана „Запад“), топлана 11 Октомври, 

како и топланата „Север“ на Топлификација АД Скопје. На територија на општината 

нема топлана. 

Должината на топловодна мрежа на територија на Општина Центар изнесува 86.116 

m, од кои 57.625 m се примарна дистрибутивна мрежа, додека 28.491 m се приклучна 

дистрибутивна мрежа. 

Табела 8 Број на приклучени објекти на дистрибутивната мрежа на БЕГ 

 Домаќинства Образование Правни 

Вкупно приклучоци 20.128 43 973 

Активни 15.637 43 647 

Согласно анализите на Балкан Енерџи ДООЕЛ, капацитетот на дистрибутивниот 
систем во поглед на приклучени корисници е искористен 50 %. 
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4.1 Тематска област – Квалитет на воздух  

Çàãàäóâàњåòî íà âîçäóõîò ïðåòñòàâóâà ãëîáàëåí ïðîáëåì, áèäå¼ќè çàãàäóâà÷êèòå 

ñóïñòàíöè ïðåêó àòìîñôåðñêèòå äâèæåњà ñå ðàçíåñóâààò è ïðåäèçâèêóâààò øòåòíè 

âëè¼àíè¼à âðç çäðàâ¼åòî íà ÷îâåêîò è ìåäèóìèòå íà æèâîòíàòà ñðåäèíà.   

Ìèíèñòåðñòâîòî çà æèâîòíà ñðåäèíà è ïðîñòîðíî ïëàíèðàњå óïðàâóâà ñî Äðæàâíèîò 

àâòîìàòñêè ìîíèòîðèíã ñèñòåì çà êâàëèòåò íà àìáèåíòåí âîçäóõ ñîñòàâåí îä 17 

ìîíèòîðèíã ñòàíèöè. 

Âî ãðàä Ñêîï¼å ïîñòàâåíè ñå ïåò ñòàíèöè çà ìîíèòîðèíã íà êâàëèòåò íà âîçäóõîò 

(Êàðïîø, Öåíòàð, Ëèñè÷å, Ðåêòîðàò è Ãàçè Áàáà), è äâå âî Îïøòèíà Èëèíäåí 

(Ìèëàäèíîâöè è Ìðøåâöè). Ìîíèòîðèíã ñòàíèöàòà âî Îïøòèíà Öåíòàð ïðåòñòàâóâà 

ìîíèòîðèíã ñòàíèöà çà ìåðåњå íà âëè¼àíèåòî íà ñîîáðàќà¼îò âðç êâàëèòåòîò íà 

âîçäóõîò âî öåíòàðîò íà ãðàäîò Ñêîï¼å. Ìîíèòîðèíã ñòàíèöàòà ñå íàîѓà íà îêîëó 15 m 

îääàëå÷åíîñò îä êðñòîñíèöàòà ìåѓó óë. „Ìà¼êà Òåðåçà“ è óë. „Âàñèë Ѓîðãîâ“ (ñî ãîëåìà 

ôðåêâåíöè¼à íà ñîîáðàќà¼) è íà îêîëó 20 m îääàëå÷åíîñò îä ìàëà êðñòîñíèöà. 

 
                     Èçâîð: ÌÆÑÏÏ 

Слика 14 Ìîíèòîðèíã ñòàíèöà „Öåíòàð“ 

4.1.1 Извори на загадувањето на воздухот во Општина Центар  

Ïðè àíàëèçà íà èçâîðèòå íà çàãàäóâàњå íà âîçäóõîò âî Îïøòèíà Öåíòàð è ñîñòî¼áàòà 

íà êâàëèòåòîò íà âîçäóõîò çåìåíè ñå ïðåäâèä ñèòå ðåëåâàíòíè è äîñòàïíè 

íàöèîíàëíè, ðåãèîíàëíè è ëîêàëíè äîêóìåíòè5, ðàñïîëîæëèâè ïîäàòîöè çà 

ïîñòîå÷êèòå ïðèòèñîöè (ïîòðîøóâà÷êàòà íà åíåðãè¼à âî èíäóñòðè¼àòà, äîìàќèíñòâàòà, 

¼àâíèòå è êîìåðöè¼àëíè îá¼åêòè, åíåðãåòñêèîò, ñòîïàíñêè ñåêòîð, ñîñòî¼áàòà ñî 

ñîîáðàќà¼îò èòí)6, ïîäàòîöè çà êâàëèòåò íà âîçäóõîò7 è àíàëèçè íà âëè¼àíèåòî âðç 

÷îâåêîâîòî çäðàâ¼å. 

                                                
5 Íàöèîíàëåí ïëàí çà çàøòèòà íà àìáèåíòíèîò âîçäóõ, Èçâåøòà¼ çà îöåíêà íà êâàëèòåòîò íà âîçäóõîò, 

Ïðîãðàìà çà ïîñòåïåíî íàìàëóâàњå íà åìèñèèòå íà îäðåäåíè çàãàäóâà÷êè ñóïñòàíöèè íà íèâî íà ÐÑÌ 
6 Êàòàñòàð íà çàãàäóâà÷è è çàãàäóâà÷êè ìàòåðèè 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            40 

Загадувачки супстанции во воздухот, според потеклото, може да бидат: 

1. Примарни загадувачки супстанции кои доспеваат во атмосферата со директно 

емитирање од различни извори. Примарните загадувачки супстанци, според 

потеклото, може да бидат од:  

- Природно потекло - вулкански ерупции, природно предизвикани шумски пожари, 

разградување на органски материи, или  

- Антропогено потекло - индустрија, индустриски отпад и депонии, согорување на 

фосилни горива, сообраќај, земјоделско производство, домаќинства.  

2. Секундарни загадувачки супстанции, кои се формираат во атмосферата од 

примарните загадувачи со помош на фотохемиски реакции.  

Изворите на емисии на загадувачки супстанци во амбиентниот воздухот, според 

потеклото, можат да бидат категоризирани како:  

 Стационарни извори: 

- Поединечни (пр. производни и енергетски субјекти) и  

- Колективни извори (непроизводни деловни субјекти, пр. затоплување на 

домовите) или мали производни субјекти со инсталирана моќност под 1 

МW).  

 Мобилни извори (сообраќај);  

 Дифузни извори (емисии од испарувања, истекувања и сл.). 

4.1.1.1 Поединечни стационарни извори на загадување на воздухот 

Сите деловни субјекти кои поседуваат А или Б Интегрирани еколошки дозволи со 

закон се обврзани да вршат следење на емисиите кои ги испуштаат во воздухот, 

водата и почвата, а извештаите од мониторингот да ги доставуваат до 

Министерството за животна средина и просторно планирање, каде се врши обработка 

на податоците и се планираат мерки за подобрувања на квалитетот на воздухот. 

На територијата на Општина Центар нема инсталации со А и Б ИСКЗ Дозволи, додека 

во согласност со Регистарот на издадени решенија за елаборати за заштита на 

животната средина во Општина Центар има вкупно 223 правни субјекти за кои се 

издадени решенија за Елаборати. 

Со обврската за поседување решение за прифаќање на Елаборат за заштита на 

животна средина во Општина Центар опфатени се правни субјекти кои вршат услужна 

дејност (автоперални, автосервиси), субјекти кои вршат угостителска дејност 

(сендвичари, кафулиња, ресторани), како и одредени занаети согласно Уредбата за 

дејности и активности за кои задолжително се изработува Елаборат, а за чие 

                                                                                                                                                  
7
 Извештаи за квалитет на амбиентен воздух од автоматските мониторинг станици  
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одобрување е надлежен Градоначалникот на општината, Градоначалникот на град 

Скопје и Градоначалникот на општините во градот Скопје. 

Овие елаборати даваат слика на постојната состојба на животната средина во и околу 

објектот, ги идентификува потенцијалните влијанија врз медиумите на животната 

средина во фаза на работење на објектот и содржи предлог мерки за ублажување, 

намалување и неутрализирање на влијанијата. 

Врз основа на елаборатот и програмата за животна средина (која е негов сставен дел), 

овластениот инспектор за животна средина од општината, го следи спроведувањето 

на мерките и препораките за подобрување на состојбите во  животната средина. 

Рестораните и сендвичарите во Општина Центар, како помали емитери, при 

подготовка на храната најчесто користат ќумур, пропан бутан гас, а поретко и 

електрична енергија. Овие гасови од согорување заедно со мирисот од подготовка на 

храната имаат влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух. 

Со цел спречување на загадувањето на амбиентниот воздух во Општина Центар, 

општинските инспектори постапуваат по пријави од граѓани за загадување на воздухот 

со чад и мирис од процесите на подготовка на храна во сендвичари, кебапчилници и 

ресторани и ги упатува овие субјекти да преземат мерки за заштита на животната 

средина. Најчесто пријавите на граѓаните се однесуваат на скарите на јаглен и 

непрописно изведени вентилациони одводи (оџаци) од објектите. Најголем број од 

угостителските објекти во Општина Центар се лоцирани во станбени објекти или реони 

наменети за домување. Поголем број угостителските објекти својата дејност ја 

извршуваат и на јавен простор со поставување урбана опрема и узурпација на јавната 

површина. Дозвола за поставување на опремата добиваат од град Скопје, додека 

дозвола за изведување на дејноста добиваат од Министерство за економија. За 

дозволите, издадени од претходно наведените институции, не се консултира 

Општината иако овие субјекти стопанисуваат на нејзина територија. Исто така, овие 

деловни субјекти изработуваат елаборати за заштита на животната средина во кој не 

е земена предвид дејноста која се изведува на јавна површина. 

Во стационарни извори на емисии во амбиентниот воздух исто така спаѓаат и 

автомеханичарските работилници и автосервисните центри, кои неправилно 

постапуваат со отпадните масла и истите често ги користат за загревање на работниот 

простор. И покрај редовниот надзор над работењето на правните субјекти и преглед 

на склучените договори (од страна на надлежните инспектори) за правилно 

постапување со отпадните масла, сеуште постои пракса на нивно согорување во 

индивидуални горилници (печки). Овој процес на согорување има значително 

негативно влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух и здравјето на луѓето. 

Во следниот табеларен преглед дадени се податоци за годишната емисија на 

загадувачки супстанции (SO2, CO, CO2, NOx, TSP, NMVOC) во воздухот од производни 

и непроизводни деловни субјекти лоцирани на ниво на град Скопје. 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            42 

Табела 9 Годишна емисија на загадувачки супстанции во воздухот од производни и 

непроизводни деловни субјекти 

 
SO2 

[t/год] 
CO 

[t/год] 
CO2 

[t/год] 
NOx 

[t/год] 
TSP 

[t/год] 
NMVOC 
[t/год] 

Производни 484,00 708,24 446.935,36 1.282,18 123,74 130,73 

Непроизводни 6,51 22,43 25.057,92 86,85 4,79 12,27 

Вкупно 490,51 730,67 471.993,28 1.369,03 128,53 143,00 

Извор: Интегриран катастар на загадувачи на животната средина на град Скопје, јануари 2017 год. 

Од прикажаните податоци евидентно е дека емисијата на загадувачките супстанции во 

воздухот потекнува во најголем дел од производните деловни субјекти. 

Со цел евидентирање на сите стопански субјекти по дејност и нивното влијание врз 

животната средина, Општина Центар планира да изработи Катастар на загадувачи, со 

кој ќе се добие претстава за бројот и видот на дејности во Општината и влијанијата на 

деловните субјекти врз животната средина. Врз основа на тој извештај ќе се 

определат мерки за намалување на загадувањата на медиумите на животната 

средина. 

4.1.1.2 Колективни стационарни извори на емисии во воздухот 

Емисиите од резиденцијални извори (домашните ложишта) спаѓаат во групата на 

колективни стационарни извори на загадување на воздухот. Емисиите се јавуваат при 

работа на мали котли, согорување во камини, печки и шпорети. При ваквите 

согорувачки процеси се користат повеќе типови на горива од кои најзначајни од аспект 

на загадување на амбиентниот воздух се огревното дрво, јагленот и екстра лесната 

нафта. Како продукт на согорување на овие енергенси, во воздухот се емитираат: SО2, 

NОx, CО и ТSP – цврсти честички (прашина). 

Според податоците од истражувањето на УНДП, проект „Скопје се загрева“ 

https://www.skopjesezagreva.mk/wp-content/uploads/2018/08/GreenjePoOpstina.pdf за 

Општина Центар добиени се податоци дека 63,3 % од жителите се поврзани на 

централно парно греење, 4,3 % користат огревно дрво, 29,8 % електрична енергија 

додека соодветно по 1,2 % од домаќинствата користат пелети/брикети или пропан 

бутан гас. 

Табела 10 Вкупна емисија на загадувачки супстанции во воздух од домашни ложишта при 

согорување на енергенси (јаглен, огревно дрво и нафта) по општини 

 
Општина 

Вкупна емисија на загадувачки супстанции во воздух од домашни 
ложишта при согорување на енергенси  [t/год] 

SO2 CO CO2 NOx TSP NMVOC 

Аеродром 1,69 464,73 13.307,98 9,51 92,78 69,62 

Бутел 12,70 2034,10 59.300,00 42,55 403,46 303,53 

Гази Баба 7,98 2.809,01 78.765,68 56,27 561,69 421,30 

https://www.skopjesezagreva.mk/wp-content/uploads/2018/08/GreenjePoOpstina.pdf
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Општина 

Вкупна емисија на загадувачки супстанции во воздух од домашни 
ложишта при согорување на енергенси  [t/год] 

SO2 CO CO2 NOx TSP NMVOC 

Ѓорче Петров 19,73 2.059,03 57.212,24 41,47 404,26 305,59 

Карпош 3,04 1.106,73 30.988,41 22,13 221,35 166,01 

Кисела Вода 32,75 3.276,81 131.106,04 92,93 649,74 487,03 

Сарај 6,51 1839,21 52.226,03 37,33 367,20 275,56 

Центар 0,07 19,98 562,97 0,40 3,99 2,99 

Чаир 3,03 1.100,11 30.803,02 22,00 220,02 165,02 

Шуто Оризари 5,51 2.003,76 56.105,28 40,08 400,75 300,56 

ВКУПНО: 93,00 16.713,47 51.0377,64 364,67 3.325,24 2.497,21 

Извор: Интегриран катастар на загадувачи на животната средина на Град Скопје, јануари 2017 год. 

Од државните институции, на територија на Општина Центар, како стационарни 

извори на емисии во амбиентниот воздух се студентскиот дом „Кузман Јосифовски – 

Питу“, Клинички Центар и детската градинка „Панорама“, бидејќи истите како енергенс 

за загревање користат мазут. 

Во следниот табеларен преглед дадени се податоци за годишна потрошувачка на 

мазут за загревање на овие објекти: 

Табела 11 Годишна потрошувачка на мазут за загревање на објекти на територија на О. 

Центар 

 Студентски дом 
„Кузман Ј.Питу“ 

ЈГДУ „Панорама“ Клинички Центар 

2015 149 t 180 t Нема податок 

2016 182 t 180 t Нема податок 

2017 183,3 t 180 t Нема податок 

2018 143 t 180 t Нема податок 

Затоплување на домовите и деловните објекти на територија на Општина Центар се 

врши преку топлификационата мрежа на „Балкан Енерџи Груп” ДООЕЛ Скопје.  

Табела 12 Број на приклучени објекти на дистрибутивната мрежа на БЕГ 

 Домаќинства Образование Правни 

Вкупно приклучоци 20.128 43 973 

Активни 15.637 43 647 

Извор: БЕГ ДООЕЛ Скопје 

Според добиените податоци од извршените анализи на БЕГ само 50 % од 

домаќинствата се приклучени на дистрибутивната топловодна мрежа.  

Влијание врз квалитетот на воздухот во Општина Центар имаат и индустриските 

капацитети од соседните општини, бидејќи во зависност од периодот на годината и 

ружата на ветрови, емисијата на загадувачки супстанци од овие стационарни извори 

негативно влијаат врз квалитетот на воздухот и воопшто квалитетот на животот на 

граѓаните во Општина Центар. 
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Со цел намалување на загадувањето од горење на дрва, јаглен, мазут, општината 

спроведува проект за субвенционирање на граѓаните за купување печки на пелети, со 

цел поттикнување на замена на досегашниот начин на греење со набавка на печки на 

пелети. Проектот се спроведува со јавен повик, на кој приритетно се прифаќаат 

барањата на ранливи групи граѓани кои што се греат на јаглен или други видови 

горива и кои што придонесуваат кон нарушување на квалитетот на амбиентниот 

воздух во општината, а со тоа и во градот Скопје.  

4.1.1.3 Мобилни извори 

Нивото на емисиите во воздухот од мобилните извори не зависи само од степенот на 

активноста, туку истото е директно поврзано со квалитетот на горивата кои се 

користат, старосната структура на возниот парк, како и квалитетот на техничкото 

одржување. 

Сообраќајот е мобилен динамичен линиски извор на загадување. Автомобили и други 

превозни средства, регистрирани на територијата на Општина Центар, како и оние кои 

транзитираат низ нејзината територија, како што се автобусите од јавниот градски 

превоз претставуваат мобилни извори на загадување на воздухот.  

Во следните табеларни прегледи даден е бројот на превозни средства регистрирани 

во Општина Центар во 2017 година, нивната просечна старост, како и видот на 

горивото што го користат.  

Табела 13 Регистриран број на превозни средства во Општина Центар, 2017 год. 

Мотоцикли  Патнички 
автомобили 

Автобуси  Товарни 
автомобили 

Влечни 
возила 

Трактори  Работни 
возила 

Вкупно  

1.069 23.384 217 4.043 207 47 119 29.477 

Извор: Државниот завод за статистика: Транспорт и други услуги, 2017 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=15 

Табела 14 Просечна старост на патните моторни возила, 2017 год. 

 Патнички 

автомобили 

Автобуси  Товарни 

автомобили 

Влечни возила 

Просечна 

старост 

18,7 18,1 15,5 13,4 

Извор: ДЗС 

Табела 15 Горива што ги користат моторните возила во Општина Центар, 2017 год. 

Гориво Мотоцикл
и  

Патнички 
автомобил
и 

Автобус
и  

Товарни 
автомобил
и 

Влечн
и 
возил
а 

Трактор
и  

Работн
и 
возила 

Вкупн
о  

Бензин  991 14.353 18 1.072 23 17 3 16.477 

Нафта  45 8.832 199 2.954 96 188 43 12.357 

Мешавина  11 10 - 2 - - 1 24 

Бензин - 
гас 

1 186 - 15 - 2 - 204 

Електричн
а енергија 

21 3 - - - - - 24 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=15
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Извор: ДЗС 

Просечната старост на автобусите на ЈСП е 10 години, дневно во промет се пуштени 

околу 280 автобуси од кои: 216 се со ЕУРО 5 стандард, 79 се со ЕУРО 4 стандард, 16 

мини буси се со ЕУРО 4 стандард, 8 минибуси се со ЕУРО 2 стандард.  

Потрошувачката на гориво во работни денови изнесува 21 – 22 тони, во сабота 

изнесува 17 тони, додека за недела изнесува 11 тони. Детален приказ на бројот на 

автобуси од ЈСП е даден во следната табела: 

Табела 16 Возен парк на ЈСП Скопје (Извор: ЈСП) 

1. Автобуси 

 Марка Соло Зглобен Вкупно 

1.1. Sanos 70 17 87 

1.2. Leiland 2  2 

1.3. Ikarus 9  9 

1.4. LAZ 79  79 

1.5. Jutong 216  216 

 Вкупно 376 17 393 

2. Минибус 

2 Zastava 8  8 

2 Jutong 16  16 

 Вкупно 24  24 

ВКУПНО 1+2 400  417 

Подетална спецификација на возниот парк, во рамки на ЈСП, е прикажан во табелата 

подолу: 

Табела 17 Спецификација на возен парк на ЈСП (Извор: ЈСП) 

Спецификација Тип на возило 

EURO 5 216 (Jutong) 

EURO 4 79 (LAZ) 

EURO 4 16 минибуси (Jutong) 

EURO 2  8 минибуси (Zastava) 

Компанијата „Слобода Превоз“ има на располагање 200 автобуси, од кои 90% ги 

исполнуваат стандардите ЕУРО 2,10 % ги исполнуваат ЕУРО 3 стандардите и мал 

број на автобусите се со ЕУРО 4 стандард. На годишно ниво автобусите поминуваат 

3700 km и нивната просечната старост изнесува 20 години. Компанијата Мак Експрес 

располага со 79 автобуси со кои го врши јавниот превоз во град Скопје. 

Просечната старост на автобусите од сите компании со кои се врши јавниот превоз во 

град Скопје е следната: 

Табела 18 Просечната старост на автобусите од сите компании 

Компанија  Просечна старост на 

автобуси 

ЈСП „СКОПЈЕ“ – Скопје 10,68 

Слобода Превоз 20,5 

Мак Експрес 20,5 

При согорување на фосилните горива, од издувните гасови на моторните возила се 

емитираат повеќе од 200 различни видови загадувачки супстанции како што се 
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јаглерод моноксид – СО, азотни оксиди – NOx, несогорени јагленоводороди, алдехиди, 

цврсти честички итн. Од табеларните прегледи може да се заклучи дека просечната 

старост на регистираните возила во Општина Центар е 16,4 години и дека 97 % од нив 

како гориво користат бензин или нафта.  

Емитираните загадувачки супстанци во воздухот по пат на фотохемиски реакции, 

создаваат секундарни загадувачки супстанции, како што се полицикличните 

ароматични јагленоводороди. Од нив бензопиренот е најопасен по своето канцерогено 

дејство. 

Табела 19 Просечни годишни емисии од патниот сообраќај во град Скопје 

Тип на возила 
Загадувачки супстанции [t/год] 

SO2 CO CO2 NOx     TSP NMVOC 

Патнички автомобили 3,88 6.131,19 272.103,75 1.130,22 65,24 694,97 

Лесни товарни возила 0,56 596,84 82.335,93 412,21 67,41 72,10 

Тешки товарни возила 0,44 219,98 86.342,50 1.017,41 33,00 44,00 

Моторцикли 0,12 723,61 4.696,07 14,03 3,99 168,35 

Вкупно 5,00 7.671,62 445.478,25 2.573,87 169,63 979,41 

Извор: Интегриран катастар на загадувачи на животната средина на град Скопје, јануари 2017 год. 

Во емисиите на загадувачки супстанции, кои потекнуваат од патниот сообраќај 

најголем удел имаат емисиите од патничките автомобили. 

Според мерењата и податоците во Елаборатот за влијанието на сообраќајот врз 

квалитетот на воздухот, изработен во 2017 година од страна на „Фармахем“ ДООЕЛ, 

автоматската мерна станица на МЖСПП во Општина Центар покажала дека 

просечниот број на возила, кои минуваат низ општината во тек на 24 часа, се движи од 

минимални 35.613 во летна сезона до 46.440 во текот на есента.Овој број од година во 

година расте. 

Општина Центар, со цел намалување на загадувањето на воздухот од сообраќајот, во 

изминатите години презема низа активности, како што се: воведување на пешачки 

зони и ограничување на движење на возилата за дотур и снабдување со роба на 

правните субјекти. 

Дополнително, Центарот за управување и контрола на сообраќајот во град Скопје 

(ЦУКС) од 2014 година воведува автоматизирано управување со сообраќајот, како дел 

од проектот „Скопје урбан транспорт“. Реализацијата на овој проект придонесе кон 

намалување на загадување на амбиентниот воздух од мобилните извори на 

загадување преку намалување на просечното време на патување во сообраќајот, 

преку мониторинг на светлосната сигнализација „зелен бран“ и преку податоци за 

сообраќајно оптоварување на уличната мрежа.  
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4.1.1.4 Дифузни извори- фугитивни емисии на загадувачки супстанции во 

воздухот 

Дифузни извори или фугитивни емисии се емисии на честици/прашина при транспорт, 

утовар, истовар, при отворени градилишта и сл.  

Во Општина Центар во 2018/2019 година активни се 19 големи градилишта и 20 

помали градилишта за реконструкција на објекти за домување, кои претставуваат 

извори на фугитивни емисии на прашина во амбиентниот воздух.  

Овие градилишта се следат и мониторираат од страна на овластените општински 

инспектори за животна средина. Од увидот на терен инспекторите забележале дека на 

градилиштата не се применуваат задолжителните мерки за прскање на земјените 

делови во рамките на градилиштето и куповите земја и градежен материјал, нема 

заштита со платнена ограда и не се применува миење на гумите од товарните возила 

со цел намалување на фугитивната прашина.  

Извор на фугитивни емииси во амбиентниот воздух NMVOC8 се испарувањата од 

бензинот од бензиските пумпни станици, при процес на преточување на горивото во 

цистерни, при полнење на возилата, како и од самите возила.  

Табела 20 Просечни годишни емисија на NMVOC од бензински пумпи 

Горива 
Загадувачка супстанција 

NMVOC [t/год] 

Разни бензини 89,93 

Извор: Интегриран катастар на загадувачи на животната средина на град Скопје, јануари 2017 год. 

Табела 21 Просечни годишни емисија на NMVOC од испарување од возила 

Испарување на NMVOC [t/год.] при  
амбиентна температура од: 

Испарување на 
NMVOC по тип 
на возила [t/год] 

Вкупно 
NMVOC 
[t/год] 

Тип на 
возило 

Од 20 до 
35 

о
C 

Од 10 до 25 
о
C 

Од 0 до 
15 

о
C 

Од -10 до 5 
о
C 

Патнички 
автомобили 

196,95 194,68 53,85 41,04 486,53  
529,46 

 
 

Товарни и 
други возила 

15,90 15,77 4,39 3,31 39,37 

Моторцикли 1,42 1,42 0,41 0,31 3,56 

Извор: Интегриран катастар на загадувачи на животната средина на град Скопје, јануари 2017 год. 

Од добиените резултати евидентно е дека емисијата на NMVOC најмногу потекнува од 

патничките автомобили. 

                                                
8
 Неметански испарливи соединенија во воздухот 
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Извор: МЖСПП/МИЦЖС Извештај за оценка на квалитетот на воздухот во Р. С. Македонија за период 2005 - 2015 

годинаГрафикон 4 Влијание на секторите врз квалитетот на воздухот во Скопје 

Општина Центар во зимскиот период 2018/2019 година, сезоната на екстремно 

загадување на воздухот издаде препораки за прекин на градењето на: градилиштата 

кои се јавни инвестиции (објекти и улици) и на приватните инвеститори кои истата не 

ја спроведоа. 

4.1.1.5 Квалитет на амбиентниот воздух во Општина Центар 

Загадувањето на воздухот е како резултат на емисии на загадувачки супстанции од 

стационарни и мобилни извори, преку одвивање на хемиско-технолошки процеси, 

биохемиски процеси, процесите на согорување на горивата итн. 

Следење на квалитетот на воздухот се врши преку споредба на измерените 

концентрации на загадувачките супстанци во воздухот и граничните вредности, 

прагови на алармирање, маргини на толеранција за гранична вредност, целни 

вредности и долгорочни цели определени во законодавството за квалитет на 

амбиентен воздух. 

Во ова поглавје е даден преглед на состојбата со воздухот во Општина Центар, 

базиран во најголем дел на анализи направени во Планот за подобрување на 

воздухот во агломерација Скопски регион, како и податоци од државниот мониторинг 

систем. Во рамките на активностите на Твининг проектот „Зајакнување на 

капацитетите на локално и централно ниво за управување со животната средина во 

областа на квалитетот на воздухот“ финансиран од Европската Унија беше изготвена 

Пилот програмата за подобрување на квалитетот на воздухот во Скопскиот Регион. 

Целта е да се постигне намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на 

воздухот. Согласно Законот за квалитет на амбиентниот воздух, за зоните и 

агломерациите каде нивоата на загадувачките супстанци во амбиентниот воздух ги 

надминуваат граничните вредности или целните вредности дадени за концентрациите 

на загадувачките супстанци, треба да се подготват програми за подобрување на  

квалитетот на воздухот, со важност за период од пет години. 

Оценката на квалитетот на воздухот е направена врз основа на информациите за 

квалитетот на воздухот добиени од седум станици за мониторинг на квалитетот на 

воздухот поставени во агломерацијата Скопски регион, која ги опфаќа општините во 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            49 

рамките на град Скопје (Аеродром, Бутел, Центар, Чаир, Гази Баба, Ѓорче Петров, 

Карпош, Кисела Вода, Сарај и Шуто Оризари) и руралните општини Арачиново, Чучер-

Сандево, Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани и Зелениково)9.  

Средногодишните концентрации на параметрите, кои ги следи МЖСПП, за Општина 

Центар, се дадени подолу: 

 Сулфур диоксид (SO2) се ослободува при согорување на фосилни горива. 

Оттука, главни извори на SO2 се индустријата, енергетскиот сектор, сообраќајот, 

домаќинствата и земјоделството како најмал извор на SO2. 

 
Извор: Извештај за СОЖС за ГУП на град Скопје, 2012- 2022, Нацрт план 

Графикон 5 Учество на секторите во вкупната емисија на SO2 

Бидејќи во Општина Центар нема индустриски капацитети, може да се заклучи дека 

главни извори на SO2 се сообраќајот и домаќинствата. 

Според постојното законодавство, просечната часовна гранична вредност за SO2 од 

350 μg/m³ не смее да биде надмината повеќе од 24 пати годишно. Втората гранична 

вредност за заштита на човековото здравје е дневната гранична вредност за SO2 која 

изнесува 125 μg/m³. Оваа вредност не смее да се надмине повеќе од три дена 

годишно. 

Анализирајќи ги графиконите дадени подолу, критичните вредности на SO2, на 

годишно ниво, не се надминати во мониторинг станицата на Општина Центар, во 

рамките на агломерацијата Скопски регион. 

                                                
9
 План за подобрување на квалитетот на воздухот во агломерацијата Скопски регион е изготвен со 

поддршка на твининг проектот финансиран од ЕУ: „Понатамошно зајакнување на капацитетите за 

ефективна имплементација на acquis во областа на квалитетот на воздухот“ 2017-2027. 
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Извор: План за подобрување на квалитетот на воздухот во агломерација Скопски регион 

Графикон 6 Оценка на годишното критично ниво на SO2 (20 μg/m3) 

 Азотни оксиди (NO, NO2) Највисоките концентрации на NO2, за период 2005-

2015 година, се измерени во центарот на Скопје, во близина на фреквентните 

патишта. Затоа, сообраќајот претставува најголем извор и има најголемо влијание врз 

концентрациите на NO2. Изложеност на повисоки концентрации на NO2 е поврзано со 

зголемување на кардиоваскулаторни и респираторни болести кај човекот. Азотните 

оксиди имаат штетно влијание на вегетацијата и на материјалите, како што се 

металите, текстилните материјали, боите и различните адитиви. 

 
Извор: Извештај за СОЖС за ГУП на град Скопје, 2012- 2022, Нацрт план 

Графикон 7 Учество на секторите во вкупната емисија на NOx 

Просечната годишна гранична вредност за концентрациите на NO2 изнесува 40 μg/m3. 

Графиконот во продолжение прикажува две надминувања на граничната вредност во 

Општина Центар во 2012 година. 

 
Извор: МЖСПП/МИЦЖС Извештај за оценка на квалитетот на воздухот во Р. С. Македонија за период 2005 - 2015 
година 

Графикон 8 Просечни годишни концентрации на NO2 (40 μg/m
3
) 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            51 

Законодавството вклучува и критично ниво за NOx (вкупни азотни оксиди), кое 

изнесува 30 μg/m3
 како просечна годишна вредност, која треба да се почитува заради 

заштита на вегетацијата. 

 
Извор: План за подобрување на квалитетот на воздухот во агломерација Скопски регион 

Графикон 9 Оценка на годишното критично ниво на NOx (30 μg/m3) 

Критичното ниво на NOx е надминато во повеќе мониторинг станици во агломерација 

Скопски регион, во периодот 2010-2015 година.  

 Озон О3 Озонот се формира преку сложени атмосферски хемиски реакции со 

емисиите на гасовите реактанти како што се азотните оксиди и јаглеводородите. 

Генерално, во урбаните средини издувните гасови од возилата имаат најголем 

придонес во концентрациите на озон. 

 
Извор: МЖСПП/МИЦЖС Извештај за оценка на квалитетот на воздухот во Р. С. Македонија за период  2005 - 2015 
година 

Графикон 10 Надминување на дневната целна вредност на O3 

 Јаглерод моноксид (CO) е загадувачка супстанца, која се формира во 

процесите на согорување на цврсти и течни горива во патниот сообраќај, греењето во 

домаќинствата итн. особено при лоши услови на согорување. 
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Извор: Извештај за СОЖС за ГУП на град Скопје, 2012- 2022, Нацрт план 

Графикон 11 Учество на секторите во вкупната емисија на CO 

Во Скопје и на други урбани места во Р. С. Македонија концентрациите на јаглерод 

моноксид повремено ја надминуваат граничната вредност, според податоците од 

мониторинг станиците за период 2005 - 2015 година. Главни причини за ова 

надминување претставуваат стариот возен парк и широко распространетата употреба 

на дрва за греење во домаќинствата. 

 
Извор: МЖСПП/МИЦЖС Извештај за оценка на квалитетот на воздухот во РСМ за периодот 2005-2015 година 

Графикон 12 Просечни годишни гранични вредности на CO 

Од графичкиот приказ видливо е дека просечната годишна гранична вредност на CO 

во Општина Центар не е надмината, но истовремено може да се заклучи дека не 

постојат податоци за измерени вредности за 2009, 2010, 2011 година како и за 

периодот од 2016 до 2018 година. 

 Суспендирани честички (PM10 и PM2,5)  

Извори на загадување на воздухот со суспендирани честички се: согорување на горива 

за производство на енергија, инсинерација, греење во домаќинствата, согорување на 

горива од возилата итн. Главни компоненти на суспендирани честички PM10 и PM2,5 во 

атмосферата се секундарни сулфати, нитрати, амонијак и органски аеросоли, како и 

примарен натриум хлорид, елементарен хлор, елементарен јаглерод, минерална 

прашина и водена пареа. 

Дозволената гранична вредност за PM10 суспендирани честици во амбиентниот воздух 

изнесува 40 μg/m3. На следниот графички приказ е дадена измерената просечна 

годишна гранична вредност на PM10 за општините Карпош, Центар, Ректорат, Лисиче и 

Гази Баба за период 2006 - 2016 година. Според резултатите од овие мерења се 

проценува дека просечната вредност на PM10 во урбаните средини изнесува 

приближно 80 µg/m3. 
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Извор: МЖСПП/МИЦЖС Извештај за оценка на квалитетот на воздухот во Р. С. Македонија  

Графикон 13 Просечна годишна концентрација на PM10 во Општина Центар (2012 – 2016 

година) 

Од графичкиот приказ може да се констатира дека просечната годишна концентрација 

на PM10 во Општина Центар е надмината за период 2012 до 2016 година. 

Недостасуваат податоци за извршени мерења во 2017 и 2018 година. 

 
Извор: МЖСПП/МИЦЖС Извештај за оценка на квалитетот на воздухот во Р. С. Македонија  

Графикон 14 Тренд на годишни надминувања на концентрација на PM10 во Општина Центар 

(2012 – 2016 година) 

Според извештајот за Стратегиска оцена на животната средина на Генералниот 

урбанистички план на град Скопје (2012 – 2022), во вкупната емисија на PM10 

честичките во амбиентниот воздух, индустријата учествува со 58,3 %, енергетскиот 

сектор со 21,8 %  сообраќајот со 7,8 %, останати сектори со 6,2% и домаќинствата со 

5,9 %. 
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Извор: Извештај за СОЖС за ГУП на град Скопје, 2012- 2022, Нацрт план 

Графикон 15 Учество на секторите во вкупната емисија на PM10 

Дозволена гранична вредност на PM2.5  суспендирани честици во амбиентниот воздух 

изнесува 25 μg/m3. Мерења на концентрацијата на PM2.5 во Скопје започнува од 2012 

година и тоа на две мерни станици во општините Карпош и Центар. 

Просечната годишна вредност на концентрациjата на PM2,5, според добиените 

податоци од овие мерни станици изнесува околу 40-50 µg/m3 што е два пати повисоко 

од дозволената гранична вредност. 

 
Извор: План за подобрување на квалитетот на воздухот во агломерација Скопски регион 

Графикон 16 Просечна вредност на PM2.5 во Општина Центар, 2012 - 2017 год. 

 Бензен 

Согласно Националното законодавство, концентрациите на бензен се регулирани со 

граничната вредност за заштита на човековото здравје, која изнесува 5 μg/m3, 

(годишна просечна вредност). 

 
Извор: План за подобрување на квалитетот на воздухот во агломерација Скопски регион, јануари 2017 год. 

Графикон 17 Просечни годишни вредности на бензен во Општина Центар  (2012 - 2015 година) 
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Дозволена гранична вредност за присуство на бензен  во амбиентниот воздух 

изнесува 5 μg/m3. Мерењата за присуство на бензен во агломерација Скопски регион 

се вршат од 2012 година, а според податоците од истите, граничната вредност за 

бензен е надмината во мерната станица Општина Центар во 2013 година.  

 Полициклични ароматични јаглеводороди  

Полицикличните ароматични јаглеводороди се едни од најопасните по човековото 

здравје, бидејќи истите се канцерогени. Во урбаните средини, главни извори на 

полициклични ароматични јаглеводороди се греењето во домаќинствата и издувните 

гасови од сообраќајот. 

 
Извор: МЖСПП 2016 година 

Графикон 18 Национални емисии на PAH во период 1990 - 2014, по сектори 

Според анализата на квалитетот на амбиентниот воздух, може да се заклучи дека 

квалитетот на амбиентниот воздух во Општина Центар е намален заради зголемено 

присуство на суспендирани честички од PM10 и PM2.5, кои ги надминуваат 

среднодневните и просечните средногодишни гранични вредности. 

4.1.2 Енергетска ефикасност 

Општините и градот Скопје се клучните актери на локално ниво за конкретна 

реализација на целите за енергетска ефикасност преку различни проекти пред се во 

секторот згради кој во Р. С. Македонија е најголем финален потрошувач на енергија10. 

Согласно Законот за енергетска ефикасност и во согласност со Стратегијата за 

енергетска ефикасност на Република Северна Македонија и акциониот план за 

енергетска ефикасност, советот на единиците на локалната самоуправа на предлог на 

градоначалникот, а по предходно мислење од Агенцијата за енергетика донесува 

Програма за енергетска ефикасност што се однесува на период од три години.   

Програмата и Акциониот план за енергетска ефикасност на Општина Центар11 е 

изработен за период од три години (2011 – 2013 година), односно ги опфаќа 

                                                
10

 Секторот згради ги опфаќа јавните, комерцијалните и резиденцијалните објекти.   
11

 http://www.ea.gov.mk/projects/unece/docs/EE_Programs_AP/EE_Program_Municipality_of_Centar_Skopje.pdf  

http://www.ea.gov.mk/projects/unece/docs/EE_Programs_AP/EE_Program_Municipality_of_Centar_Skopje.pdf
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потребните мерки и активности за подобрување на енергетската ефикасност, 

предвидени да се реализираат во објектите во кои се одвива воспитно-образовниот 

процес и јавното осветлување на територија на општината. 

Општина Центар, со континуирана реализација на предвидените среднорочни и 

долгорочни мерки за енергетска ефикасност, земајќи го предвид економскиот раст на 

општината, во донесената Програма предвидува заштеда на енергија од 38,9% како 

што е прикажано на следната слика: 

 
Извор: Програма за енергетска ефикасност на Општина Центар 2011-2014 

Графикон 19 Потенцијал на енергетска ефикасност за топлинска и електрична енергија во 

општинските објекти и јавното осветлување 

4.1.2.1 Преземени активности на Општина Центар за енергетска 

ефикасност 

Општина Центар на годишно ниво, во фази, презема активности за реконструкција на 

објектите, односно изведба на термоизолација на фасадни ѕидови, изведба на 

термоизолација на покрив итн.  

Исто така, поставени се сончеви колектори во повеќе училишта и градинки како што се 

градинките „13 Ноември“, „Палешка“, „Корчагин“ и основните училишта „Јохан Хајнрих 

Песталоци“, „Димитар Миладинов“ и „Гоце Делчев“. 

Како дел од активностите за енергетска ефикасност е и комплетната санација на 

надворешното осветлување во седум основни училишта на територија на Општината 

и поставување на штедливи светилки, како и замена на осветлувањето во градинките. 

Во Општина Центар, паралелно со обновување на улиците, се врши и замена на стари 

светилки со ЛЕД - паметни светилки со што годишно се предвидува заштеда од 75 - 

83%, или заштеда од 28 милиони денари, кои ќе се пренаменат за проекти во интерес 

на граѓаните. Бројот на улични светилки за кои се грижи општината е 7.790. 

Вкупно потрошена енергија за улично осветлување во 2013 година изнесувала 

7.780,36 МWh/година, што е за 18% помалку во однос на потрошената енергија во 

2012 год., која изнесува 9.459,95 МWh/год. Во 2017 година потрошувачката на енергија 

за улично осветлување изнесувала 3.748,550 kWh/год. Од овие податоци може да се 
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констатира намалена потрошувачка на енергија за улично осветлување на општината, 

а со тоа и подобрена енергетска ефикасност. 

Исто така, Општината презема активности за подобрување на условите за домување и 

енергетска ефикасност во станбениот сектор, како и управување и одржување на 

станбените објекти преку активности на реконструкција на фасади. Општината има 

склучен меморандум за соработка со „Хабитат Македонија“, во областа на 

енергетската ефикасност, како дел од проектот „Residential Energy Efficiency“.  

Проектните активности со Хабитат Македонија се групирани во три дела: 

1. Проценка на потенцијалите заштеди на енергија, намалување на емисиите на 

CO2 и намалување на емисиите на честички (ПМ) од колективни станбени 

згради во две општини во Р. С. Македонија. 

2. Подготовка и реализација на Акциски план за енергетска ефикасност (СЕАП) во 

две општини во Р. С. Македонија, согласно препораката на Иницијативата 2020 

на спогодбата на градоначалници, која го вклучува секторот за домување и 

соодветни финансиски средства за енергетско – ефикасни интервенции во 

секторот. 

3. Застапување за одржлив модел за финансиско учество на локалните власти и 

актерите од приватниот сектор во енергетско-ефикасните интервенции во 

секторот домување во Р. С. Македонија. 

Општина Центар, во првата фаза на проектната активност со Хабитат Македонија, 

изврши реконструкција на 26 станбени објекти. Овој проект е поддржан со финансиски 

средства од буџетот на Општина Центар, во висина од 70% од вкупниот износ на 

вредноста на енергетски ефикасната фасада на станбената зграда, за колективно 

домување за секоја одобрена апликација, поднесена од заедница на станари или од 

мнозинството сопственици на посебните делови од станбената зграда апликант. Дел 

од фасадите на станбените згради со адреса на „Орце Николов“, „Климент Охридски“, 

„Ленинова“, „Скопска“, „Френклин Рузвелт“ и „Луј Пастер“ веќе добија нов изглед, а во 

иднина нивните жители треба да ги намалат трошоците и загубата на топлинска 

енергија. Општина Центар за овие активности издвоила околу 30 милиони денари. 

Обуки за енергетска ефикасност во Општината се спроведуваат од страна на 

здружението за хумано домување „Хабитат Македонија“. 

4.1.3 Проблеми во однос на загадувањето на воздухот  

Следствено на сите горенаведени податоци може да се констатираат следните 

проблеми во однос на загадувањето на воздухот во Општина Центар: 

 Недостаток на точни и прецизни податоци за извори на емисии во воздух 

(Катастар на загадувачи); 

 Недостаток на постојани податоци за квалитет на амбиентен воздух; 
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 Недостаток на податоци за објекти кои се загреваат на мазут, нафта или 

огревно дрво и годишна потрошувачка на истите; 

 Недостаток од контрола на димоводните канали и горилници; 

 Недоволна свест за имплементација на законската обврска, од страна на 

правните субјекти, поврзана со подготовка на елаборати за заштита на 

животната средина и спроведување на предложените мерки во програмите за 

заштита на животната средина (кои се составен дел на елаборатите); 

 Неусогласеност и отсуство на комуникација во делот на издавање дозволи за 

вршење дејност на деловните субјекти помеѓу град Скопје, Министерство за 

економија и Општина Центар; 

 Недостаток на национални и локални податоци за здравствените ефекти од 

аерозагадување; 

 Недостаток на Програма за енергетска ефикасност; 

 Недоволна искористеност на топловодниот систем за загревање на објектите. 

4.1.4 Препораки за решавање на проблемите во однос на загадувањето на 

воздухот во Општина Центар и енергетската ефикасност 

 Воспоставување на Катастар на загадувачи и загадувачки супстанции за 

Општина Центар; 

 Системски промени за регулирање на начинот на греење кај населението и 

објекти во државна сопственост, преку субвенционирање (или намалување) на 

цената за централно греење и електрична енергија и воведување на гасот како 

енергенс за загревање на домовите; 

 Зголемување на инспекцискиот надзор над работата на сите субјекти, 

спроведување на активностите од програмите за заштита на животната 

средина (како дел од елаборатите за заштита на животната средина) и 

усогласеност со прописите за заштита на животната средина; 

 Подигнување на свеста за редовно одржување на димоводните канали и 

горилници на правните субјекти и граѓаните на општината; 

 Соработка со другите општини во градот Скопје, МЖСПП и другите институции 

задолжени за следење на квалитетот на воздухот и планирање на мерки за 

заштита; 

 Зајакнување на аминистративниот капацитет за спроведување на инспекциски 

надзор врз деловните субјекти во Општина Центар; 

 Подигнување на јавната свест за употребата на централно греење; 

 Промоција и поттикнување на употреба на јавниот превоз; 
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 Промоција и поттикнување на гасни горива и други обновливи извори на 

енергија за загревање; 

 Воведување на транспортен модел кој на прво место ќе го стави пешакот. 

 

Извор: Нацрт план за унапредување на велосипедскиот сообраќај 
http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=833 

Слика 15 Приоритети за транспортно и урбано планирање 

 Соработка со Институтот за јавно здравје за публикување на истражувањата 

околу здравствените ефекти од загадувањето на воздухот; 

 Подигнување на свеста и стимулација на енергетската ефикасност во домовите 

и апаратите кои се користат; 

 Искористување на досегашното искуство на Општината во областа на 

енергетската ефикасност во насока на проектирање на нејзините идни планови 

и приоритети преточувајќи ги во Програма за енергетска ефикасност за 5 

годишен период. 

4.2 Тематска област – Управување со води 

Утврдувањето на состојбите со квалитетот на површинските и подземните води кои 

гравитираат кон територијата на Општина Центар, како и квалитетот на водата за 

пиење од единствениот централен систем за водоснабдување, се врши со постојан 

мониторинг на повеќе мерни места. Мониторингот го врши ЈП “Водовод и 

Канализација” Скопје преку сопствена акредитирана санитарна лабораторија, 

специјализирана за следење на квалитетот на санитарната вода за пиење и за 

испуштените санитарни отпадни води, Институтот за јавно здравје на РСМ и Управата 

за хидрометеоролошки работи. 

Територијата на Општина Центар е 100% покриена со градскиот систем за 

водоснабдување, кој обезбедува здрава вода за пиење за населението, за 

административните и стопанските објекти.  

Канализационата мрежа на град Скопје е сепарациона и е поделена на комунална и 

атмосферска. Покриеноста на територијата на Општина Центар со комунална 

канализациона мрежа е околу 97 %, додека покриеноста со атмосферска канализација 

изнесува 60,67 %. Градот Скопје, сеуште нема третман станица за отпадни комунални 

води. 

http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=833
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4.2.1 Природни водотеци и извори 

Главниот површински водотек во Општината е реката Вардар. Во нејзиниот тек низ 

Општината, реката Вардар нема притоки, освен старото корито на реката Серава, кое 

сега е претворено во колектор на комунални отпадни води и Водњанскиот канал кој ги 

собира дренажните дождовни води од падините на планината Водно. Водњанскиот 

канал, низ урбаниот дел на Општината, е покриен со армирано бетонски плочи. 

Утврдувањето на состојбите со квалитетот на површинските и подземни води, кои 

гравитираат кон територијата на Општина Центар, како и квалитетот на водата за 

пиење од единствениот централен систем за водоснабдување, се врши со постојан 

мониторинг на повеќе мерни места од страна на ЈП “Водовод и канализација” Скопје и 

Институтот за јавно здравје на РСМ, кој ги следи состојбите со квалитетот на 

површинските и подземните води. 

Канализационата мрежа завршува во постоечката атмосферска канализација со 

профил од  1000 mm на улицата Тодор Александаров до училиштето Кочо Рацин. 

Карактеристично е тоа што на територијата на Општина Центар има доста подземни 

води кои се сливаат од падините на Водно и овие подземни водотоци завршуваат во 

реката Вардар. Подземните водотоци подеднакво се присутни како од десната така и 

од левата страна на речното корито на Вардар. 

При појава на пообилни дождови нивото на подземните води се покачува и ги 

поплавува подрумите на станбените и деловните објекти. Како највпечатлив пример е 

поплавувањето на подрумските простории во Т.Ц. Буњаковец во 2011 година кога 

високото ниво на подземните води беше покачено повеќе од месец дена. 

На територијата на Општина Центар постојат и два извори на вода кои не се опфатени 

со ситемот за водоснабдување. Едниот извор е Тасино Чешмиче, кој се наоѓа над 

Клиничкиот Центар Мајка Тереза, а вториот извор на вода е во Црквата Свети Јован 

Крстител во населбата Капиштец. 

Реката Вардар по целата должина низ Општината Центар има регулирано речно 

корито кое се состои од: 

 Минор Корито, со трапезен попречен пресек и со облога од реден камен 

зацврстена на дното со камени пети. Минор коритото е димензионирано на 

двогодишна голема вода која изнесува Q = 100 (m3/sec); 

 Мајор Корито, со променлив попречен пресек од трапезен попречен пресек во 

Градскиот парк до правоаголен попречен пресек низ централното градско 

подрачје. Трапезниот попречен пресек е обезбеден со насипи од двете страни 

на коритото на реката Вардар, додека правоаголниот попречен пресек е 

обезбеден со кејски ѕидови на двете страни од коритото на Вардар. Мајор 

коритото е димензионирано за прифаќање на поплавен бран од Q = 1.150 

(m3/sec); 
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 По течението на реката Вардар низ Општина Центар изградени се вкупно 8 

мостови од кои некои имаат лоши хидраулички карактеристики. Најлоши 

хидраулички карактеристики има Камениот Мост, додека најдобри хидраулички 

карактеристики има мостот Гоце Делчев. Овие хидраулички карактеристики се 

многу важни при појава на поплавни бранови на реката Вардар. Хидрауличките 

карактеристики се однесуваат на нормалното течење на водата во минор 

коритото, со што помалку препреки. Камениот мост со своите сводови во минор 

коритото на реката Вардар преставува вистинска препрека на протекувањето 

на водите низ минор коритото; 

 Во минор коритото на р.Вардар се наоѓаат и 4 ресторани галии кои можат 

негативно да влијаат при појавата на поплавен бран. Дводимензионалното 

течење на реката, со препреките преминува во тродимензионално течење при 

што се создаваат услови за поплави. 

Хидролошките карактеристики на реката Вардар дадени се во следниот табеларен 

преглед. Примероците се земени од мерно место Железен мост, која е и првата 

хидролошка мерна станица на реката Вардар уште од 1923 година. 

Табела 22 Основни податоци за р. Вардар 

Хидролошка станица 
Скопје – Железен 
мост 

Мерна 
единица  

Река Вардар 

Код на станицата 63050 

Координати N 41º 59' 41" / E 21º 26' 50" 

Надморска височина 239,55 м.н.в. 

Површина на сливот А 4.650,0 km
2

 

Средни врнежи: Hsr 788 mm 

Средно годишен проток Qsr 57,7 m
3

/s 

Среден повеќе год. модул на 
отекување qo 

12,40 l/s/km
2

 

Минимален проток (1990) Qsmin 22,7 m3/s 

Максимален проток (1963) Qsmax 122,9 m3/s 

Волумен Wo 1.820.086.378,0 m3 

Модулен коефициент. Cm 10.497  

На следниот графички приказ даден е Хидрограм на протекувањата на реката Вардар 

за периодот од 1991 година до 2005 година. 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            62 

 
Извор: ЛЕАП 2 за град Скопје (2011 – 2017) 

Графикон 20 Протекувања на р. Вардар регистрирани на мерно место Железен мост 

Според хидрограмот на протекувањата на реката Вардар можат да се констатираат 

следниве вредности за средногодишните протекувања и тоа за минимални 

протекувања Q = 25 - 30 (m3/sec) за месеците јули, август, септември и октомври. 

Максималното средно протекување изнесува Q = 100 (m3/sec) во месец мај и средните 

просечни протекувања изнесуваат Q = 50 (m3/sec), во месеците јануари, февруари и 

март. Забележани се големи осцилации на протекувањето во реката Вардар. 

Максималните протекувања или појавата на големи води на реката Вардар низ 

централното градско подрачје, се забележани во повеќе наврати во минатото, но како 

најкарактеристични појави на поплавни бранови се земаат полавите од 1962 година и 

1979 година. 

 Поплавата во 1962 година е проценета на проток од Q = 1.350 (m3/sec), со што 

е предизвикано излевање на реката Вардар во централното градско подрачје. 

Во овој период се уште не е изградено регулираното корито на р. Вардар; 

 Поплавата од 1979 година е проценета на проток од Q = 980 (m3/sec). Во овој 

период веќе е оформено регулираното корито на р. Вардар и последиците од 

поплавниот бран во централното градско подрачје се занемарливи; 

 Во сегашниот период покрај браната Матка на реката Треска, која постоела во 

периодот на регистрираните поплави, изградени се браните Козјак и Света 

Петка на реката Треска. Со менаџирање на поплавниот бран на р.Треска може 

да се контролираат поплавните бранови на реката Вардар во централното 

градско подрачје. Браната Козјак има ретенционен простор односно волумен од 

W = 100 * 106 m3, што може да го задржи поплавниот бран цели 18,5 часа, без 

да дојде до прелевање на водите од браната Козјак; 

Покрај поплавите, предизвикани од реката Вардар, одредени делови од урбаниот дел 

на градот Скопје (а со тоа и Општина Центар) се под закана и од поплави создадени 

од поројните текови од планината Водно, како и поплави предизвикани од вишокот 

површински води кои влегуваат во канализационата мрежа или поради недоволниот 

капацитет во мрежата за површинските води. Скопје, повеќе години по ред, дури и при 
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врнежи со малку поголем интензитет, се соочува со поплавување на подвозниците, 

особено на неколку критични точки во градскиот центар. 

 
                                    Извор: ЈП Водовод и канализација 

Слика 16 Површински проток за урбаниот дел на Скопје при проектирање на мрежата за 

одводнување (l/s/ha) 

Постојат 8 поголеми поројни текови од падините на планината Водно кои имаат 

влијание на пошироката област на градот Скопје и Општина Центар. Дел од пороите, 

кои се наоѓаат западно од центарот на градот, до одреден степен се регулирани во 

минатото со помош на вегетациска покривка (пошумување) на горните планински 

делови, како и регулација на тeковите во транзитните делови (делот со стрмни 

наклони и големи брзини кој влегува во долината); покрај тоа, областа околу овие 

порои е правилно урбанизирана и одржувана, така што тие не претставуваат 

значителен ризик за поплава. 

Покрај проблемите кои можат да се случат со максималните протекувања во смисла 

на поплави и последиците кои ги носат со себе поплавите, големи еколошки проблеми 

можат да предизвикаат појавите на малите протекувања.  

Во следната табела се прикажани прегледите на просечните минимални протекувања 

на реката Вардар, регистрирани во централното градско подрачје. 

Табела 23 Минимални протекувања низ реката Вардар 

Проток (m
3
/s) 

Река Вардар Река 

Лепенец Влае Скопје 

Q max (95-дневен) проток (m
3
/s) 7,4 59,7 10,3 

Qsr (185- дневен) проток (m
3
/s) 0,0 9,2 5,6 

Q min (275- дневен) проток (m
3
/s) 9,6 25,7 2,5 

Сушен период (355- дневен) проток 

(m
3
/s) 

2,1 5,1 0,9 

Квалитетот на водите на Вардар низ Општина Центар (централното градско подрачје) 

е од II категорија. 
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4.2.2 Состојби со водите во Општина Центар 

4.2.2.1 Водоснабдување 

Општина Центар, како составен дел на градот Скопје, со вода за пиење се снабдува 

од единствениот централен систем за водоснабдување, кој е во надлежност на ЈП 

“Водовод и канализација” Скопје. 

Жителите на град Скопје со вода за пиење се снабдуваат од изворот Рашче, односно 

од две каптажи Рашче 1 и Рашче 2 со средно годишен капацитет од 4,15 (m3/s) и од 

бунарското подрачје Нерези – Лепенец. Капацитетите на сите извори за 

водоснабдување на град Скопје прикажани се во следниот табеларен преглед. 

Табела 24 Извори на вода, каптажи, пумпни станици и бунарски подрачја 

Локација 
Инсталиран 

капацитет (m
3 

/s) 

Експлоатиран 

капацитет (m
3 

/s) 

Рашче 1 (Кондово – Рашче 2) 4,00 2,00 – 4,00 

Рашче 2 (Кондово – Рашче 1) 2,00 1,00 

Ø -600 (Железарски мост) 1,2 1,2 

Б.П.Нерези 0,76 0,57 

Б.П.Лепенец 0,69 0,69 

ВКУПНО 8,65 5,46 – 7,46 

Годишното производство на вода во водоснабдителниот систем на град Скопје, за 

2017 година изнесува 107.263.501 (m3/год). Ова е досега најголемата количина на 

произведена и дистрибуирана вода во водоснабдителниот систем на град Скопје. Во 

следниот табеларен преглед прикажан е трендот на произведената и дистрибуираната 

вода во системот заедно со фактурираната вода за домаќинството и стопанството. 

Табела 25 Произведена и фактурирана вода во водоснабдителниот систем на Скопје 

Година Производство 

на вода 

Фактурирано -

домаќинства 

Фактурирано -

стопанство 

Фактурирана 

вода (m
3
) 

2015 102.076.381 29.677.357 9.711.365 39.388.722 

2016 103.377.070 31.806.376 9.330.090 41.136.869 

2017 107.263.501 30.048.650 9.940.493 39.989.143 

Во следната табела даден е преглед на реално потребните количини на вода за 

домаќинството и стопанството изразени преку Водоснабдителната Норма Qo (l/ден/ж), 

како параметар за дефинирање на вистинските потреби за вода како во 

домаќинствата така и во стопанството. 

Табела 26 Вредности на Водоснабдителната норма во Скопскиот систем 

Година 
Производство 
на вода 

Фактурирано 
домаќинство 

Фактурирано 
стопанство 

Qo1 Qо2 Qо3 Qо4 
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Година 
Производство 
на вода 

Фактурирано 
домаќинство 

Фактурирано 
стопанство 

Qo1 Qо2 Qо3 Qо4 

2015 102.076.381 29.677.357 9.711.365 508.48 196.21 147.83 48.38 

2016 103.377.070 31.806.376 9.330.090 493.81 196.50 151.93 44.60 

2017 107.263.501 30.048.650 9.940.493 475.48 177.27 133.20 44.10 

Вредностите за дадените Водоснабдителни норми се следниве 

1. Водоснабдителна норма според вкупно произведената вода - Qo1 

2. Водоснабдителна норма според вкупно фактурираната вода - Qo2 

3. Водоснабдителна норма според фактурирана вода од домаќинство - Qo3 

4. Водоснабдителна норма според фактурирана вода од стопанство - Qo4 

Реалните потреби на населението за вода (домаќинства), изразени преку 

ʹводоснабдителната нормаˈ се движат од 130 до 150 (l/ден/ж). Вредноста на 

Водоснабдителната норма за домаќинствата и стопанството се движи од 180 - 200 

(l/ден/ж), која одговара на вредноста на водоснабдителните норми во Европските 

градови. 

Скопскиот водоснабдителен систем за жал се бори со големиот процент на загуби на 

вода, кои во секој случај негативно влијаат во работењето на системот. Од една 

страна имаме големо производство на вода и голема дистрибуција на чиста и 

квалитетна вода за пиење во системот, а од друга страна има енормни количини на 

загуби во системот. Губитоците на вода во системот за водоснабдување се поголеми 

од 60 %, односно 62 % - 63 % што преставува многу голем процент на загуби на вода, 

за еден водоснабителен систем во урбана средина. 

Цената на m3 комунална вода изнесува 29,39 денари со вклучена надомест за 

канализација, 17,25 денари без надомест за канализација и 65,80 денари за деловни 

субјекти. Наплатата за извршена услуга од ЈП “Водовод и канализација” во 2013 

година изнесува 57,74% за редовни сметки. 

Низ Општина Центар поминува еден од двата главни челични цевководи со кои се 

водоснабдува градот Скопје. Главниот челичен цевовод, кој поминува низ Општината 

е цевководот Рашче II (градски цевковод), со променлив попречен пресек. Димензиите 

на цевководот се движат од Ø 1.400 mm до Ø 1.000 mm. Истиот поминува низ 

средината на бул. Партизански Одреди со профил Ø 1.400 mm, потоа поминува по дел 

од бул. Свети Климент Охридски кон Водно, потоа по ул. Мито Хаџивасилев Јасмин 

продолжува со профил Ø 1.400 mm, се движи по ул. 11 Октомври каде што е со 

профил Ø 1.200 mm, и завршува на бул. III Македонска бригада со профил Ø 1.000 

mm. Должината на примарната водоводна линија низ Општина Центар, изнесува 

L=123 km водоводни цевки со профили од Ø 80 mm до Ø 1.400 mm. Покрај 

примарната мрежа постои и секундарна водоводна мрежа, со должина од вкупно L= 11 

km поцинкувани цевки. 
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Имајќи предвид дека целата водоводна мрежа на град Скопје изнесува околу L=1330 

km, тогаш процентуалната застапеност на водоводната мрежа во Општина Центар 

изнесува само 9.25% од целокупната вододна мрежа.  

 
Извор: ГУП на град Скопје (2012-2022) 

Слика 17 Постоечка водоводна мрежа во Општина Центар во однос на град Скопје (согласно 

ГУП на град Скопје 2012- 2022) 

Во 2017 година на територија на општината се изведени 89 нови приклучоци на 

водоводната мрежа од страна на ЈП “Водовод и канализација”. 

На територијата на Општина Центар се наоѓаат вкупно две пумпни станици. 

1. П.С.Водно со три пумпи со инсталирана снага од N=75 Kw, со проток од Q=60 

(l/sec) и манометарска височина од H=80 m, за едната пумпи и останатите две 

пумпи се со инсталирана снага од N = 2 * 55 = 110 Kw, со проток од Q = 2 * 30 = 

60 (l/sec) и манометарска височина од H=100 m.  

2. П.С. Барутана со три пумпи со инсталирана снага од N = 18.5 Kw, со проток од 

Q = 30 (l/sec) и манометарска височина од H = 60 m. 

Покрај двете пумпни станици на територијата на Општина Центар се наоѓаат и три 

резервоари за вода за пиење со следниве технички карактеристики. 

1. Резервоар Водно со волумен V=2*1250 m3=2500 m3, со координати на 

резервоарот 7,535,090 m3 и 4,649,330 m3. 

2. Резервоар  Барутана 1 со волумен V=2x625 m3=1250 m3, со координати на 

резервоарот 7,535,246 m3 и 4,648,862 m3. 

3. Резервоар Барутана 2 со волумен V=2x1750 m3=3500 m3, со координати на 

резервоарот 7,535,241 m3 и 4,648,731 m3. 

Водоводната мрежа на територијата на Општина Центар е релативно стара. Во својот 

состав можат да се сретнат водоводни линии пред катастрофалниот земјотрес од 

1963 година. Овие линии се наоѓаат во централното градско подрачје, Дебар Маало, 
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Маџар Маало и населбата Пролет. Овие водоводни мрежи се постари повеќе од 60 

години. Најголем дел од водоводните мрежи се изградени после земјотресот, во 

втората половина на шеесетите години и почетокот на седумдесетите години. 

ЈП “Водовод и канализација” Скопје почнувајќи од 2008 година инвестира секоја 

година 120 милиони денари во реконструкција на постоечките стари и дотрајани линии 

кои се изградени од азбест цементни цевки и челични поцинкувани цевки. На 

територијата на Општина Центар во периодот 2016 - 2018 година реконструирани се 

вкупно L=450.81 m, на 14 локации односно улици. Овој процент на реконструирани 

водоводни мрежи во споредба со вкупната должина на водоводната мрежа низ 

Општина Центар изнесува само 0.37 %, што е премалку реконструирана мрежа имајќи 

ја предвид староста на постоечката водоводна мрежа. 

4.2.2.2 Искористување на водите за полевање на зеленило 

Врз основа на извршените истражувања на територијата на град Скопје, констатирано 

е дека постојат добри можности за искористување на подземните води за полевање на 

зелените површини. Најголеми можности постојат во општините каде дебелината на 

алувијалните песокливо чакалести седименти е поголема од 15 m, како што е случај и 

со Општина Центар. 

Табела 27 Потребни количини на вода за полевање на зеленилото 

Општина 
Површина 

(m
2
) 

Потребна количина на 

вода за полевање на 

зеленило (m
3
/ha/год.) 

Потребна количина на вода 

во m
3
 за полевање на 

зеленилото - цела површина 

Центар 1.352.336 7.500 1.014.252 

 

4.2.2.3 Одведување и пречистување на отпадни води 

Канализациона мрежа 

Мрежата за собирање и одведување на комунални отпадни води од градскиот систем 

ја опфаќа целата територија на Општина Центар. Распространетоста на мрежата низ 

Општината е прикажана на Слика 20. 

Должината на канализационата мрежа низ Општината изнесува вкупно L=89 km. 

Вкупната должина наканализациона мрежа на град Скопје L=488 km, а истата во 

Општина Центар опфаќа 18.24 %. Материјалите од кои се изведени канализациони 

линии се речиси 100 % од бетон и армиран бетон. Низ Општината поминува главниот 

колектор на комунални отпадни води, кој е со јајцевиден попречен пресек, со димензии 

1.300/1.950 mm и 1.800/2.400 mm. 

На плоштадот Македонија, во центарот на Скопје, сеуште функционираат преливници 

помеѓу атмосферскиот колектор и колекторот на комунални отадни води. Ова е 

остаток од периодот кога канализациониот систем на град Скопје бил општ, односно 

комуналната и атмосферската отпадна вода се одведувале со заеднички линии.  
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Во периодот од 2016 до 2018 година се реконструирани и доизградени L=709.52 m, на 

вкупно 9 локации. Овие реконструкции и доизградби се мали по обем и преставуваат 

само 0.8% од вкупната должина на канализационата мрежа во Општината. 

 
Извор: ЈП Водовод и канализација 

Слика 18 Постојна состојба на канализационата мрежа во Општина Центар 

Отпадната вода што се испушта во р. Вардар во себе ги содржи следните загадувачки 

материи: 

1. БПК 5 150-500 mg/l (Биохемиска 5 дневна потрошувачка на кислород) 

2. ХПК 300-1000 mg/l (Хемиски потребен кислород) 

3. СС 250-850 mg/l (Суспендирани материи во водата) 

4. ТN 20-85 mg/l (Растворен азот во водата) 

5. TP 4-15 mg/l (Растворен фосфор во водата) 

6. Вредност за РН 6-8 

Територијата на Општина Центар е транзитна за комуналната канализациона мрежа, а 

колекторот од десниот брег продолжува во Општина Аеродром. 

На територијата на Општината нема стопански објекти, кои со своите технолошките 

процеси би довеле до оптоварување на канализационата мрежа за комунални отпадни 

води со индустриски отпадни води. 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            69 

Атмосферска канализација 

Атмосферската канализација во Општина Центар е со вкупна должина од L = 54 km, 

што значи дека покриеноста изнесува 60.67 %. Материјалот од кој се изведени 

атмосферските линии е речиси 100 % бетон и армиран бетон. 

На територијата на Општина Центар се наоѓа само една пумпна станица за 

атмосферски води на ул. Павел Шатев со следните технички карактеристики:  

 Инсталиран капацитет Q=160 (l/sec); 

 Експлоатационен капацитет Q=80 (l/sec); и 

 Координатите на пумпната станица се 7.536.352.064 и 4.649.524.975. 

Во периодот од 2016 до 2018 година вкупно се реконструирани и доградени L = 261.90 

m, на вкупно 15 локации. Процентот на реализација е многу мал и изнесува само 0.49 

% од вкупната атмосферска мрежа во Општина Центар. 

 
Извор: ЈП Водовод и канализација 

Слика 19 Постојна атмосферска мрежа во Општина Центар 

Атмосферската канализација има функција на брзо одведување на дождовните води 

од површината до најблискиот реципиент.  

Врз основа на кривите на зачестеност на врнежите (дадени на следниот графикон), 

треба да се направи димензионирањето на новите атмосферски линии. Во согласност 

со направената хидролошка анализа, средните количини на врнежи се најголеми во 

мај и декември и тие изнесуваат 50 до 60 mm воден талог. Минималните количини на 

врнежи се најмали во месеците февруари и август со 30 mm воден талог. 
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Графикон 21 Криви на зачестеност на паднатиот дожд 

Со зголемената урбанизација и изградба на поголем број улици во урбаните средини 

се доаѓа до пократки потези на канализационите линии и брзо време на концентрација 

на дождовната вода, која треба што побргу да се одведе до атмосферските колектори 

и на овој начин се намалува критичното време на отекување.  

Според досегашните мерења вршени во реката Вардар (од страна на УХМР), после 

испуштање на атмосферските отпадни води, констатирани се следните загадувачки 

материи, кои без третман влегуваат во р. Вардар: 

1. Органохлорни пестициди; 

2. Азотнофосфорни пестициди; 

3. PCBs–Полихлорид фенил; 

4. PAHs – Полициклични ароматични јагленоводороди (Нафталин); 

5. Fenoli – Бензен, Ацетон: 

Потребно е да се овозможи пречистување на отпадните атмосферски води со 

пречистителни станици од контејнерски тип кои ќе бидат вградени во самите 

колектори и ќе ја пречистуваат водата, симултано, биолошки и хемиски. 

4.2.2.4 Пречистување на отпадните комунални води 

Во моментот, создадените отпадни комунални води на територија на Општина Центар 

(како и од сите општини во рамките на град Скопје) непречистени се испуштаат во 

река Вардар. Создадените отпадни води од Општината, како дел од градот Скопје, 

планирано е да бидат третирани во пречистителната станица за отпадни води за град 

Скопје, која ќе биде лоцирана во Трубарево, со проектиран капацитет од 625.000 е.ж. 

во 2030, односно 650.000 е.ж. во 2045. Атмосферските отпадни води од подрачјето на 

град Скопје (вклучително и Општина Центар) ќе бидат третирани во втората фаза на 

ПСОВ (2045 година). Пречистените отпадни води ќе се испуштаат во река Вардар. 

4.2.3 Проблеми во однос на управувањето со води 

 Несоодветно управување со произведената/дистрибуирана вода за пиење во 

градскиот водоводен систем. Големите количини на произведена вода 

создаваат големи загуби на вода во системот; 
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 Стари дотраени цевки во водоснабдителниот систем со несоодветни профили 

за да ги задоволат потребите на граѓаните поради зголемената урбанизација во 

Општината; 

 Загуби на вода во водоснабдителниот систем; 

 Стари дотраени цевки во канализационата мрежа; 

 Непријатна миризба во централното подрачје на општината (плоштадот) 

бидејќи не се физички затворени колекторот за комунални отпадни води и 

колекторот за атмосферскиот отпадни води;  

 Недоизградена атмосферска канализација; 

 Ресторани ʹгалиитеˈ (вкупно 4) преставуваат потенцијална опасност при појава 

на поплавен бран, помал од максималната количина што треба да ја прими 

мајор коритото од Q=1150 (m3/sec), каде што може да се случи прелевање на 

водите преку минор коритото и нивно разлевање во централното градско 

подрачје; 

 Неисчистено корито на река Вардар (од наноси и отпад) кое може да биде 

дополнителен фактор при појава на поплави, наместо заштитен фактор од 

појава на поплави; 

 Мали протекувања на реката Вардар кои доведуваат до уништување на 

речната флора и фауна како последица на висок степен на загаденоста на 

речната вода како последица од испуштањето на отпадна комунална и 

атмосферска вода во реката Вардар; 

 Непостоење на пречистителна станица за урбани и индустриски отпадни води 

на територија на Општина Центар (и на територијата на град Скопје).  

4.2.4 Препораки за решавање на проблемите во однос на управување со води 

 Намалување на произведена/дистибуирана вода за 20% до 25% заради 

редуцирање на губитоците во водоводниот систем; 

 Замена на старите дотраени цевки во водоводната и канализационата мрежа; 

 Детектирање на локации каде има загуби на вода; 

 Поставување јавни чешми на територија на Општина Центар чие течење ќе 

биде регулирано за да нема постојано истекување (губитоци) на питка вода; 

 Раздвојување на колекторот за комунални отпадни води од колекторот за 

атмосферскиот отпадни води во центарот на градот, заради отстранување на 

непријатниот мирис; 

 Изградба на атмосферска мрежа во делови од Општината каде што 

недостасува; 

 Отстранување на рестораните ʹгалииʹ во река Вардар, во соработка со град 

Скопје, заради елиминирање на опасноста за појава на поплави при наголемен 

водостој на р. Вардар; 
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 Спроведување на акции за чистење на коритото на река Вардар и негово 

редовно одржување во соработка со надлежни институции; 

 Спроведување јавни кампањи за рационално искористување на водата од 

страна на граѓаните и деловните субјекти; 

 Соработка со ЈП “Водовод и канализација” во делот на користење на подземни 

води за полевање на парковското зеленило; и 

 Активно учество на Општина Центар во реализација на проектот на град Скопје 

за изградба на пречистителна станица. 

4.3 Тематска област – Урбан развој и искористување на земјиштето 

Урбаниот развој на Општината е во директна корелација со користењето на 

земјиштето и заштитата на животната средина. Особено е значајно при стратешкото 

планирање, од страна на локалната самоуправа, да се земе предвид капацитетот на 

просторот и намената на земјиштето. 

Вклучувањето на целите на заштита и унапредувањето на животната средина во 

фазата на подготовка на планските документи ќе обезбеди одржлив развој и хумани 

услови за живеење во Општината, не занемарувајќи го и инфраструктурниот развој и 

нејзиниот економско - стопанскиот просперитет како важни предуслови за 

привлекување на инвестиции.  

При изработка на урбанистичките планови неопходно е да се запази сегментот на 

заштита на животна средина и учеството на јавноста (преку јавни расправи по 

плановите и спроведување СОЖС-стратегиска оцена на животната средина од 

реализација на урбанистичките планови), што ќе овозможи да се добијат планови кои 

ќе одговараат на реалните потреби на населението и визионерско проектирање на 

идниот развој на Општината. 

4.3.1 Просторно и урбанистичко планирање на Општина Центар 

Во организационата поставеност на Општината, функционира Сектор за урбанизам кој 

е задолжен за просторно – урбанистичко планирање, подготовка на ДУП-ови во 

согласност со ГУП на град Скопје и стандардите од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање, издавање градежни дозволи, решавање на 

инфраструктурни проблеми/реализација на проекти и сл. 

Во согласност со постојниот ГУП на град Скопје (2012-2022), Општина Центар 

изобилува со зони на индивидуално и колективно домување, јавни институции и 

комерцијални објекти. 

Од просторно - планската и урбанистичка документација за подрачјето на Општина 

Центар, во последните 9 години биле  изготвени и усвоени 41 детален урбанистички 

план со површина од 681,94 ha. 
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За бесправно изградените објекти (тераси, гаражи, објекти за домување итн.) во 

Општината, поднесени се барања, од физички и правни лица, за легализација. 

Постапката за утврдување на правен статус на овие  објекти, во согласност со законот 

трае до 31.12.2021 година.  

Земајќи ја предвид енормната урбанизација и зафаќање-пренамена на јавни површини 

во градежни парцели, како и непочитување на одредбите од постојниот ГУП и 

важечката регулатива за планирање, на 27.12 2018 година, Советот на Општина 

Центар, донесе Одлука запирање на спроведување детални урбанистички планови (за 

мирување12 на градби-мораториум), со цел ревидирање на сите донесени ДУП-ови и 

нивно усогласување со актуелниот ГУП на град Скопје (2012-20120), а во согласност 

со  член 11 точка 6 од Законот за просторно планирање, заради што беше формиран 

тим за ревизија на донесените ДУП-ови.  

Целта на мирувањето на градба е дополнување и измена на ДУП-овите кои го 

загрозуваат хуманото живеење на граѓаните и се спротивни на одредбите од ГУП-от 

како акт од повисоко ниво. Одлуката за мирување на градба во Општина Центар е 

потврдена со уште една одлука донесена на вонредна седница на Советот на 

Општината на 27.03.2019 и истата ќе трае се додека не бидат ревидирани сите 3013 

Детални урбанистички планови во кои се утврдени недостатоци (не се усогласени со 

важечкиот ГУП на град Скопје 2012-2022) во однос на нумеричките податоци за 

површините на градежното земјиште (бруто развиената површина, максимална 

дозволена нето густина на населеност ж/ha, максимален дозволен број на жители), 

наменската употреба на земјиштето во рамките на регулационата линија, густината и 

површината на планираната изградба, податоците за инфраструктурата како и други 

податоци кои се составен дел на нумеричкиот дел на ГУП.  

Со почитување на законите, за усогласеност на деталните урбанистички планови со 

генералниот урбанистички план, се почитуваат темелните вредности содржани во 

Уставот на РСМ, а кои се однесуваат на основните слободи и права на човекот и 

граѓанинот признаени со меѓународното право и утврдени со Уставот; владеењето на 

правото, правната заштита на сопственоста; хуманизмот, социјалната правда и 

солидарноста; локалната самоуправа; уредувањето и хуманизацијата на просторот и 

заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата.  

Одлуката за запирање на спроведување на детални урбанистички планови (мирување 

на градба), меѓу другото, е донесена заради иницијативата (платформа) на граѓани на 

Општината, креатори на платформата „Здравје пред профит во Центар“14 како и сите 

граѓани и граѓански организации поддржувачи и потписници15 на платформата со цел 

                                                
12

 „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 20, од 14.12.2018 година 
13

 „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ број 6, од 28.03.2019 година 
14

 https://zdravjepredprofit.wordpress.com/ 
15

 Институт за демократија Социетас Цивилис – Скопје (ИДСЦС)Институт за комуникациски студии (ИКС) 

О2 Иницијатива, Македонски еколошко друштво (МЕД), Македонски институт за медиуми (МИМ), Центар 

https://zdravjepredprofit.wordpress.com/
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за зголемување на квалитетот на животот во Општината и негово постојано 

подобрување согласно стандардите за урбаното живеење во 21 век. Дополнително, 

граѓанската иницијатива упати јавен повик и барање до Премиерот на Владата на 

РСМ за поддршка на мирување на градба во Општина Центар. 

Содржината на целата платформа е дадена на следниот линк https://standard.mk/wp-

content/uploads/2015/09/Platforma-za-lokalni-izbori2017-.pdf. 

Дел од аргументите за донесување Одлука за запирање на спроведување на детални 

урбанистички планови на тимот за евалуација на донесените ДУП-ови се следните: 

- Урбанистичкото планирање во Општината се третира како алатка за 
зголемување на површината на станбен и деловен простор, а при тоа не се 
зема предвид јавниот интерес (здраво и квалитетно живеење на граѓаните); 

- Усвоените урбанистички планови не вклучуваат аналитички дел, кој ќе ги 
согледува реалните состојби на терен, проблемите и потребите на граѓаните 
заради што плановите наместо да ги решаваат, дополнително ги зголемуваат 
проблемите во однос на урбанистичкото планирање; 

- Плановите не го земаат предвид бројот на жители или истиот е делумен со 
нереални податоци.  

- Не се земаат предвид нормативите пропишани со важечкиот ГУП (2012) во 
однос на планирање и изградба на детски игралишта, спортски игралишта, 
зеленило, градинки и училишта и при тоа се зголемува бројот на жители без 
при тоа да се размислува каде ќе ги остварат своите основни потреби;  

- Не се спроведува целосна инвентаризација на постојната состојба и начинот 
на користење на просторот, заради што се случува на местата претходно 
предвидени за детски игралишта да се испланираат гаражи, да се уништат 
активни пешачки и велосипедски патеки итн; 

- Не се земаат предвид современите сознанија за влијанието на начинот на 
урбанистичко планирање врз природата, климатските промени, топлотни 
острови, одржлив сообраќај, ниту пак се земаат предвид студиите изработени 
на национално ниво;  

- Нерамномерен развој на Општината и покрај тоа што претставува целосно 
урбано подрачје и нема рурален дел. Додека интересот за нова градба и 
зголемување на градежни површини е фокусиран на неколку четврти (Дебар 
Маало, Буњаковец, Водно) чиј капацитет е надминат, одредени четврти во 
самиот центар на Градот и Општината (Ново Маало, Маџир Маало, Крњево) 
се сеуште неурбанизирани, со лош градежен фонд, без соодветни 
инсталации и социјална инфраструктура; 

- Планираната градба ги надминува капацитетите на просторот, што е 
забележливо и по сообраќајниот метеж, по проблемите со капацитетот на 
инфраструктурата и неопходната социјална инфраструктура: градинки, 
амбуланти, јавни простори, зелени простори итн.; 

- Планирањето се заснова на максимално искористување на можностите 
зададени со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање, без оглед на локацијата, локалните особености, 
инфраструктурната опременост, без да се води сметка за квалитетно 

                                                                                                                                                  
за економски анализи (ЦЕА), Центар за европски стратегии Евротинк, Ние сме Карпош 4, Плоштад 
Слобода, Прима Центар, Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата 
Нво Инфоцентар Скопје, Коалиција за одржлив развој – КОР Скопје, Факултет за работи што не се учат. 

https://standard.mk/wp-content/uploads/2015/09/Platforma-za-lokalni-izbori2017-.pdf
https://standard.mk/wp-content/uploads/2015/09/Platforma-za-lokalni-izbori2017-.pdf
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уредување и хуманизација на просторот, како и заштита и унапредување на 
животната средина и природата, како уставно загарантирани човечки права;  

- Не се почитувани законски обврски од Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање, Законот за урбано зеленило, како и 
потребни стандарди за заштита, безбедност и сл. 

- Се надминува процентот на изграденост на ниво на парцела кој изнесува 
максимум 70% (има парцели со дури 100% изграденост). 

- Се надминува коефициентот на искористеност од 3,5. 

- Не се обезбедува 20% зеленило на ниво на парцела според новиот Закон за 
урбано зеленило. 

- Кај голем број парцели се јавува проблем со задоволување на број на паркинг 
места кој е зависен од катноста на објектите каде тие не може максимално да 
го реализираат правото за градба. Се јавуваат мали парцели а голема 
височина, некои од нив не задоволуваат паркирање ни на две подземни 
нивоа. 

- Не се обезбедува минимално 2 часа осончување дневно во становите поради 
прегустата изграденост.  

- Растојанието помеѓу градежните парцели и растојанието од регулаторните 
линии до градежните парцели е премногу мало и не се испочитувани 
потребните пропишани минимални растојанија од соседните парцели и 
објекти, за обрушување кое би обезбедило доволен простор за евакуација. 

Врз основа на горе наведените аргументи, дадени се следните препораки за 

постапување: 

- Да се изготват општи и посебни препораки за планирање, во согласност со 
капацитетите на просторот, локалните особености и инфраструктурата на 
секоја населба/четврт; 

- Да се подобри квалитетот на планските програми, кои ќе ги земат предвид 
потребите на жителите, заштитата на животната средина за да обезбедат 
квалитетни места за живеење по сите параметри; 

- Да се подобри квалитетот на изработка на плановите, преку: подобра 
инвентаризација и изработка на анализи, користење на документи донесени 
на национално и локално ниво во однос на климатски промени, озеленување, 
ризици од ерозии и поплави итн.; 

- Да се стави приоритет на донесување на плановите и обезбедување 
инфраструктура за неразвиените делови од Општината (Градската четврт Ц 
08 спроти Холидеј Ин, Фабриката Треска во Т. Ц. Буњаковец) со примена на 
посовремени принципи на планирање; 

- Да се заштитат парцелите и објектите во државна сопственост и истите да се 
користат за јавни намени кои многу недостасуваат: градинки, училишта, 
амбуланти, простори за култура, паркови, скверови, игралишта, локации за 
селектирање на отпад и трафостаници;  

- Во плановите да се одредуваат специјални места за собирање отпад и да се 
даваат услови за нивно проектирање и изградба без да го попречуваат на 
движењето; 

- Да се препознаваат вредностите на архитектурата и просторот и да се штитат 
и унапредуваат, дури и кога не се прогласени за културно наследство; 

- Во општите и посебни услови на плановите да се вградуваат одредбите од 
член 20, став (1), Закон за урбано зеленило, („Службен весник на НРМ“ 
бр.11/2018- 20% зеленило по парцела; 
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- Âî ïëàíîâèòå çàäîëæèòåëíî äà ñå îáåçáåäè ïðîñòîð çà ïåøàöè è âåëîñèïåäè 
(òðîòîàðè íå ïîòåñíè îä 3 ìåòðè), à ñåêàäå êàäå øòî òîà å âîçìîæíî äà ñå 
ïëàíèðààò äðâîðåäè; 

- Ïðåöèçíî óòâðäóâàњå íà êîìïàòèáèëíèòå íàìåíè; 
- Äà ñå îäðåäóâà ñïðàòíîñòà è äîçâîëåíàòà ìàêñèìàëíà âèñî÷èíà ñïîðåä 

ïðîâåðêàòà íà ôðëåíè ñåíêè îä ñîñåäíèòå îá¼åêòè (äà ñå ïî÷èòóâà óñëîâîò 
ñåêî¼ ñòàí äà èìà ìèíèìóì 2 ÷àñà îñîí÷óâàњå äíåâíî); 

- Äà ñå íàìàëè ïîâðøèíàòà íà ãðàäáà ñåêàäå êàäå øòî å íàäìèíàò Ê- 
êîåôèöèåíòîò íà èñêîðèñòåíîñò îä 3.5; 

- Äà ñå ïî÷èòóâà ïîñòî¼íîòî ¼àâíî çåëåíèëîòî âî ðàìêè íà ÷åòâðòòà, îíà êîå 
æèòåëèòå ãî êîðèñòàò êàêî ïàðê, èãðàëèøòå èòí.; 

- Äà ñå âöðòóâà ïîäçåìíà ãðàäåæíà ëèíè¼à (äà íå ñìåå öåëà ïàðöåëà ïîäçåìíî 
äà ñå èçãðàäè); 

- Äà ñå äåôèíèðààò ñèòå ïàäîâè íà óëèöè è äà ñå äîäàäàò ðàäèóñè íà óëèöè è 
íà õîðèçîíòàëíè êðèâèíè, è èñòèòå äà ñå ïðîâåðè äàëè ñå âî ñîãëàñíîñò ñî 
×ëåí 69 îä Ïðàâèëíèêîò çà ñòàíäàðäè è íîðìàòèâè çà óðáàíèñòè÷êî 
ïëàíèðàњå (Ñëóæáåí âåñíèê íà ÐÌ áð. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 
37/14, 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 è 86/18); 

- Äà ñå ïîòòèêíå äîíåñóâàњå íà Ãåíåðàëåí óðáàíèñòè÷êè ïëàí êî¼ ќå ñå áàçèðà 
íà ðåàëíèòå ñîñòî¼áè íà òåðåí (êî¼ ќå èìà äîáðà äîêóìåíòàöèîíà îñíîâà) è êî¼ 
ќå ñå áàçèðà íà ïðèíöèïèòå çà îäðæëèâ óðáàí ðàçâî¼; 

- Äà ñå èíèöèðà ñîçäàâàњå íà íîâ ïîîäðæëèâ ìîäåë íà ôèíàíñèðàњå íà 
îïøòèíèòå; 

- Äà ñå ïî÷èòóâà Àãåíäàòà íà Îáåäèíåòèòå íàöèè çà îäðæëèâ ðàçâî¼ ïðè 
óðáàíèñòè÷êîòî ïëàíèðàњå íà Îïøòèíàòà:
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 îä êîè øòî ãîëåì äåë ñå 
îäíåñóâààò è íà óðáàíèîò ðàçâî¼, à îñîáåíî 11-òàòà öåë: Îäðæëèâè ãðàäîâè è 
çàåäíèöè: êðåèðàњå íà ãðàäîâè è íàñåëáè êîè ñå èíêëóçèâíè, áåçáåäíè, 
îòïîðíè è îäðæëèâè; 

- Äà ñå ñëåäàò ÷åòèðèòå íèçè íà àêöè¼à íà Åâðîïñêàòà êîìèñè¼à âî èäíîòî 
ïëàíèðàњå íà ðàçâî¼îò íà Îïøòèíàòà
(https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/infrastructure/urban-development_en), 
êàêî ïðèîðèòåòíè îáëàñòè çà Íîâàòà óðáàíà àãåíäà âî îäíîññ íà:  

1. Ðàçâèâàњå íà ñîöè¼àëíàòà äèìåíçè¼à íà îäðæëèâèîò óðáàí ðàçâî¼ ïðåêó 

èíêëóçèâíè è áåçáåäíè ãðàäîâè ñî öåë ïîäîáðà áîðáà ïðîòèâ óðáàíàòà 

 ñèðîìàøòè¼à è èñêëó÷åíîñò.  

2. Ðàçâèâàњå íà çåëåíè è îòïîðíè ãðàäîâè. Îäðæëèâîñòà íà æèâîòíàòà

 

3. 

 

Ðàçâèâàњå íà äîáðî óðáàíî óïðàâóâàњå ïðåêó çà¼àêíóâàњå íà êàïàöèòåòîò 4. 
íà âëàñòèòå íà ñèòå íèâîà íà âëàñòàâî èíòåãðèðàíî ñîîäâåòíè çàêîíñêè è 
ïîëèòè÷êè ðàìêè, ïðåêó ïîòòèêíóâàњå íà ïðèñòàïîò äî ¼àâíè è ïðèâàòíè 
èíâåñòèöèè îä ñòðàíà íà îïøòèíèòå, è ïðåêó çà¼àêíóâàњå 

ñðåäèíà å îä ôóíäàìåíòàëíî çíà÷åњå çà îáåçáåäóâàњå íà ïðîñïåðèòåò è
áëàãîñîñòî¼áà íà ñèòå ëóѓå âî ïëàíåòàðíè ðàìêè.  

Ðàçâèâàњå íà ïðîñïåðèòåòíè è èíîâàòèâíè ãðàäîâè ñî ïîñåáåí ôîêóñ íà
ñîçäàâàњåòî ðàçâî¼ è ðàáîòíè ìåñòà.

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/infrastructure/urban-development_en
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на позицијата на жените во прашања поврзани со управувањето на 

урбаните средини. 

Како резултат на анализата на тимот за евалуација на ДУП-овите, Општината отпочна 

со постапките за промена на плановите во насока на зголемување на процентот на 

зелени површини и површини за рекреација во согласност со најновите законски 

прописи. Дел од измените донесени во ДУП-вите се прикажани на следните слики. 

 
                                           Извор: Општина Центар 

Слика 20 Гимназија Раде Јовчевски Корчагин (Споредба Пред – Потоа)  
 

Слика (лево) е прикажана парцела во важечки Детален урбанистички план за 

Централно градско подрачје „Мирче Мацан“, донесен во 2012 (плански период 2011-

2016), додека десно е прикажана состојбата во Детален урбанистички план за Градска 

четврт И03 Локалитет „Мирче Мацан“, којшто се изгласа на Седница на Совет на 

Општината во март, 2019 година. Во новиот урбанистички план, парцелата на 

гимназијата Раде Јовчевски Корчагин е зголемена од 8.386,46 m2 на 9.324 m2, поточно 

за 938 m2 или за 12 % (во стариот урбанистички план на ова место била планирана 

станбена зграда). 

 
                                           Извор: Општина Центар 
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Слика 21 Нов локален парк на државно земјиште (пред-потоа) 

На горните цртежи е претставна промената на користење на земјиште, во корист на 

зголемување на процентот на зелена површина во Централното градско подрачје. 

Учеството на јавноста при донесување на урбанистичките планови во Општина 

Центар се спроведува согласно член 24 од Закон за просторно и урбанистичко 

планирање (Сл. весник на РСМ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 

55/13; 163/13 и 42/14) и член 35 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. 

Весник на РСМ 199/14; 44/15; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18), преку 

одржување на јавна презентација и анкета за сите заинтересирани правни и физички 

лица, при што истите можат да ги достават своите мислења, забелешки, предлози и 

сугестии. Транспарентноста е застапена во целиот процес на донесување на 

урбанистичките планови и Општината има позитивно искуство изразено преку одзив 

на јавноста и нивен придонес преку давање на квалитетни решенија. За жал не се 

спроведува Стратегиска оцена на влијанијата на плановите врз животната средина, со 

која би се постигнал повисок степен на инволвирање на јавноста во донесување на 

плановите и повисок степен на почитување на еколошките и социјалните аспекти во 

плановите. 

4.3.2 Домување 

Основна урбана функција и важна компонента на целиот општествено - економски 

развој, организација и уредување на просторот и еден од основните елементи на 

просторното и урбанистичкото планирање, претставува домувањето. Обезбедување 

хумани услови за живот и работа на луѓето претставува примарна цел на просторното 

и урбанистичко планирање, што се остварува преку успешно планирање на станови и 

станбени населби обезбедувајќи комунално, функционално и еколошко уредување. 

Основни показатели на стандардот на домување се просечната големина на стан, 

просечната површина на станбен простор по жител и просечниот број на жители на 

стан. 

Табела 28 Основни показатели на стандардот на домување 

 

Просечна 

површина на 

стан (m
2
) 

Просечна површина 

на станбен 

простор/жител 

Просечен број на 

жители/стан 

Р. С.  Македонија 71,14 24,55 3,58 

Скопски плански регион 63,38 22,26 3,07 

Општина Центар 73 24,7 2,95 

            Извор: Државен завод за статистика, попис 2002 

Основните показатели на стандардот за домување укажуваат дека просечната 

површина на станови во Општината е повисока од републичкиот и од регионалниот 

просек. Вредноста за просечната површина на станбен простор по жител за Општина 

Центар има за нијанса повисок просек во однос на републичкиот просек во регионот. 
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Просечниот број на жители по стан е понизок од републичкиот и регионалниот просек 

согласно податоците од Државниот завод за ревизија. 

Во согласност со податоците од последниот попис (2002), во Општина Центар има 

вкупно 45.412 жители, кои живеат во 15.335 домаќинства. Површината со намена 

домување во градот Скопје, во неговиот урбан дел изнесува 2.646 ha или 45% од 

вкупната површина. Градот Скопје има бруто густина на домување од 146 жители/ha и 

нето густина на домување од 156 жители/ha, додека густината на населеност во 

Општина Центар е 6,487 жители/km2.  

Вкупниот број на живеалишта, односно индивидуални домаќинства и станови, со 

вкупниот и просечниот број на членови кои живеат во нив се дадени во следната 

табела. 

Табела 29 Вкупен број на живеалишта, индивидуални домаќинства и станови во Општина 
Центар, со просечен број на жители/стан 
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Општина Центар  18.848 15.355 18.835 24,7 2,95 

                  Извор: Државен завод за статистика, попис 2002 

Проблематичниот квалитет на урбанистичките планови за централното подрачје, 

големиот број на нови станбени објекти (на локации кои биле претходно наменети за 

индивидуално живеење), непочитување на стандардот за растојание меѓу објекти, 

непочитување на стандардот за 25 m2 зелена површина по жител, гo намалува 

квалитетот на живeeње, природната вентилација, осончувањето, ја зголемува 

амбиентната бучава, итн. 

4.3.3 Земјоделски површини во Општина Центар 

Општина Центар е урбано подрачје, со вкупно земјоделска површина  од 20.66 ha. 

Вкупната корисна земјоделска површина во Општината изнесува 13.27 ha и зафаќа 

0,16 % од вкупната корисна земјоделска површина во рамките на град Скопје. Бројот 

на индивидуални земјоделски домаќинства во општината изнесува 28. 

Табела 30 Број на индивидуални земјоделски домаќинства во О. Центар 

 

Број на 
индивидуални 
земјоделски 
домаќинства  

Вкупна 
достапна 
површина 

ha 

Вкупна 
корисна 

површина  

Сопствено 
земјиште 

Земено 
под наем 

Изнајмено 
на други 

РСМ 192.378 321.813.70 264.338.58 222.819,95 46.720,93 5.202,29 

Скопски 
регион 19.065 25.297,03 21.289,01 17.771,01 3.787,99 269.9 

Скопје 9.148 9.392,71 7.932,23 6.904,42 1.126,63 98.82 
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Број на 
индивидуални 
земјоделски 
домаќинства  

Вкупна 
достапна 
површина 

ha 

Вкупна 
корисна 

површина  

Сопствено 
земјиште 

Земено 
под наем 

Изнајмено 
на други 

Општина 
Центар 28 20.66 13.27 11.26 2.56 0.55 

 

4.3.4 Управување со сообраќајот и сообраќајна инфраструктура 

Магистралните, регионалните и локалните патишта ја сочинуваат патната мрежа во 

Скопскиот регион. Низ територијата на Скопскиот регион поминуваат 122,67 km 

магистрални патишта, од кои 71,63 km се во состав на системот на европската патна 

мрежа. Магистралните и регионалните патишта во Скопскиот регион имаат вкупна 

должина од 361,46 km од кои 339,74 km се асфалтирани, 5,17 km се со макадамска 

коловозна конструкција, а останатите 16,55 km се со земјана подлога, или се 

непробиени патишта. Состојбата со локалните патишта во Скопје е прикажана на 

следната табела. 

Табела 31 Должина на локалната патна мрежа во град Скопје 

Асфалт и 

коцка (km) 

Макадам 

(km) 

Земјани 

(km) 

Непрeсечени 

(km) 

Вкупно 

309 77 86 61 531 

Извор: Државен завод за статистика 

Согласно податоците од ГУП за град Скопје, вкупната должина на планираната 

примарна патна мрежа во Скопје изнесува 270 km. Од тоа 37,5% се магистрални 

патишта и брзи улици, додека 62,5% се собирни улици. Развојот на планираната 

примарна патна мрежа не го следи трендот на урбаниот и стопанскиот развој на 

Градот, поради што се јавуваат неповолни сообраќајни услови, особено во потесното 

централно градско подрачје. 

На територија на Општина Центар се наоѓаат 29 собирни улици со вкупна должина од 

23,557 km. Магистралните и собирните улици се во надлежност на ЈП “Улици и 

патишта” и тие се одговорни за нивно одржување и сервисирање. 

Сервисно – станбени улици во Општина Центар има вкупно 144 во должина од  62,29 

кm, распределени во 12 населби. 

Општина Центар редовно врши реконструкција и рехабилитација на општинските 

улици. Детален приказ на извршената реконструкција по одделни улици во периодот 

2017 – 2018 година е даден во следните два табеларни прегледи. 

Табела 32 Реконструкција и санација на улици во Општина Центар  во 2017 година 

Реконструкција и санација на улици во Општина Центар  во 2017 година 

Ред 
бр. 

Сообраќајници 

Објекти 

Асфалт 
(површина 
во m

2
) 

Асфалт 
(должина во m) 

Коцка/ 
плочки 

Заштитни 
столпчиња 
(парчиња) 
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Реконструкција и санација на улици во Општина Центар  во 2017 година 

Ред 
бр. 

Сообраќајници 

Објекти 

Асфалт 
(површина 
во m

2
) 

Асфалт 
(должина во m) 

Коцка/ 
плочки 

Заштитни 
столпчиња 
(парчиња) 

1.  
Бул. “Партизански одреди” – 
велосипедски и пешачки патеки 

6879,40 / / 1096 

2.  
Бул. “Гоце Делчев” – велосипедска 
патека 

1607,55 / / / 

3.  
Бул.“Илинден” – крак кај Влада на 
РСМ - тротоар 

682,81 / 237,45 / 

4.  ул.“Новопроектирана” – СРЦ Кале  1610,98 / / / 

5.  Јужен Булевар 400,64 6520 / / 

6.  Пат за средно Водно  586,00 / / / 

7.  ул.“Македонија” 358,60 / / / 

8.  Бул.“Кочо Рацин” 167,52 / / 350 

9.  
Бул. “Св. Кирил и Методиј”; 
ул.“Димитрие Чуповски”; ул.“Даме 
Груев”; Бул.“ВМРО” 

/ / / 380 

Вкупно 12293,50 6520,00 237,45 1826 

 

Табела 33 Реконструкција и санација на улици во Општина Центар  во 2018 година 

Реконструкција и санација на улици во Општина Центар  во 2018 година 

Ред 
бр. 

Сообраќајници 

Објекти 

Асфалт 
(површина во 
m

2
) 

Асфалт 
(должина во 
m) 

Заштитни 
столпчиња 
(парчиња) 

1.  Бул.“Св. Климент Охридски” –тротоар 3734,00 / / 

2.  Плоштад Филип Втори 574,69 / / 

3.  Крак на Бул.“Филип Втори Македонски” 1816,01 / / 

4.  ул.“Самоилова” – крак 2433,76 / / 

5.  Бул.“Кочо Рацин” – пешачка патека 3985,65 / / 

6.  
Јужен Булевар со Бул.“Св. Климент 
Охридски” 

465,90 / / 

7.  Јужен Булевар со ул.“Јордан Мијалков” 754,82 / / 

8.  Бир Пазар – Такси станици и тротоар 1392,03 / / 

9.  
Бул. “Партизански одреди”- 
Бул.“ВМРО”- велосипедска патека 

304,04 / / 

10.  
Бул.“Мајка Тереза”- улица кон 
Клинички Центар 

359,45 / / 

11.  Влез на плоштад Филип Втори 194,56 / / 

12.  Улици во град Скопје 168,67 / / 

13.  Улици во Општина Центар 925,03 / / 

14.  
Улици во Крњево - ул. 164, ул. 171, ул. 
Хусеин Бајрами, ул. 404 

408,44 / / 

15.  Ул. 172 569,19 / / 

16.  Градски Парк 434,12 / / 

17.  Јужен Булевар  / 2855 / 

18.  
Вкупен број на инсталирани столпчиња 
долж улиците во О. Центар за 2018г. 

/ / 1344 

Вкупно 18520,36 2855 1344 

За Скопскиот регион општиот степен на моторизација изнесува 239,72 возила/1.000 

жители, односно парцијалниот степен на моторизација е 212,38 возила/1.000 жители, 

односно 4,17 жители на 1 возило.  
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Индивидуалниот превоз на граѓаните, со сопствен автомобил, и тенденцијата на 

зголемување на сообраќајот, според ретките мерења и планските документи (ГУП) во 

град Скопје, а со тоа и во Општина Центар се спротивни на современите тенденции за 

одржлив транспорт и дестимулирање на автомобилскиот сообраќај, особено во 

централното градско подрачје.  

 
Извор на дијаграм: Нацрт план за унапредување на велосипедскиот сообраќај со податоци од: Студија за 
сообраќајниот систем во градот Скопје; IDOM, 2011 Студија за сообраќајот во Скопје, INPUMA, 2000; Студија за развој 
на системот за јавен градски превоз до 2000 година, Југословенски институт за урбанизам, 1981 

Слика 22 Модална распределба на патувања 

При реконструкција на улиците, во многу случаи, се менува само асфалтот, а 

тротоарите и пешачките острови остануваат во лоша состојба, со дупки и високи 

непристапни рабници. Исто така не се обновуваат пешачките и велосипедски патеки, 

бидејќи истите не се земаат предвид при планирање, реконструкција/санација на 

улиците. 

Тротоарите, пешачките патеки и поголем дел од јавните површини во Општината се 

непристапни за луѓето со посебни потреби (инвалиди,слепи лица и сл.), инвалидски и 

детски колички, велосипеди и тротинети итн. и истите се небезбедни за ранливите 

учесници во сообраќајот, особено околу училиштата и градинките во Општина Центар. 

Постоечките пешачки површини најчесто се узурпирани од паркирани возила на 

несовесни граѓани, летните тераси на угостителските објекти, од несоодветно 

поставена урбана опрема, неплански засадени дрвја итн. Горенаведените причини 

придонесуваат за дестимулирање на граѓаните за користење на алтернативни начини 

за превоз и/или пешачење до посакуваното место.  

4.3.4.1 Управување со сообраќајот 

Како дел од Проектот “Скопје урбан транспорт – Проект за автоматизирано 

управување и контрола на сообраќајот” градот Скопје во 2013 година го формираше 

Центарот за управување и контрола на сообраќајот со цел за: управување со 

семафорскиот систем на крстосниците, визуелно набљудување на сообраќајот, 

информирање на возачите, оптимизација на светлосните сигнали во реално време и 

прибирање на податоци за сообраќајот во реално време. 
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Системот за адаптивна контрола на сообраќајот овозможува планирање и корегирање 

на контролната стратегија за 3 секунди, адаптирајќи се на ситуацијата која се случува 

во моментот и истиот има можност за препознавање на инциденти и координирање на 

светлосните сигнали на микро и макро ниво. Придобивките од досегашното 

функционирање на Центарот се: намалување на просечното време на патување во 

сообраќајот за 20% во однос на претходниот начин на управување на сообраќајот со 

фиксна контрола, располагање со податоци за сообраќајно оптоварување на уличната 

мрежа, мониторинг на работата на светлосните сигнали, давање на приоритет на 

возила за итни случаеви (брза помош, пожарна), што секако придонесува и за 

намалување на загадувањето на воздухот поради скратеното време на чекање. 

Центарот за управување и контрола на сообраќајот не ги покрива собирните и 

сервисно станбените улиците кои се во надлежност на Општина Центар. 

Најоптоварени крстосници во Општина Центар, според бројот на изброени возила, се :  

 Крстосницата помеѓу бул. Гоце Делчев, бул. Крсте Мисирков и бул. Кочо Рацин 
(дневно минуваат 100.000 возила) 

 Крстосница помеѓу ул. 11 Октомври и бул. Кочо Рацин; 

 Крстосница помеѓу бул. Климент Охридски и бул. Партизански Одреди; 

 Крстосница помеѓу бул. Климент Охридски и ул. Кирил и Методиј; 

 Крстосница помеѓу бул. Кузман Ј Питу и ул. Никола Карев. 

На крстосниците во централното подрачје (Голем и Мал Ринг) дневно минуваат 50 – 

70.000 возила. На кружните раскрсници има поголема проточност на сообраќајот. 

Сообраќајните шпицеви се присутни во утринскииот период од 7.15 до 8.45 часот и 

попладневниот во периодот од 16.00 до 17.45 часот. Зелениот бран е во функција 

само во одредени периоди од денот: бул. Партизански Одреди – од 10.00 – 14.00 и од 

18.00 до 06.00 часот, бул. Илинден - од 18.00 до 06.00 часот, бул. Киро Глигоров - од 

18.00 до 06.30 часот и за викенд од 16.00 до 09.00 часот.  

Овој систем за управување со сообраќајот го третира само моторниот сообраќај, како 

влезен параметар, а воопшто не го зема предвид пешачкиот и велосипедскиот 

сообраќај. Системот води сметка само за проточноста на автомобилскиот сообраќај, а 

при тоа го зголемува времето на чекање и го намалува времето на преминување за 

пешаци и велосипеди. Овој пристап ги демотивира пешаците и корисниците на друг 

вид на транспорт (велосипеди,тротинети и сл.). 

На сообраќајниците во Дебар маало 1 и 2 е воведена зона 30 – смирен сообраќај за 

безбеден Центар, со режим на движење на возилата од 30 km/h. Со овој режим се 

опфатени сите сервисни и станбени улици во реонот што припаѓа на Општина Центар. 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            84 

 
Извор: Општина Центар 

Слика 23 Зона 30 на смирен сообраќај за безбеден Центар 

На дел од сообраќајниците на територија на Општина Центар има велосипедска 

мрежа чија должина е претставена на следната табела. 

Табела 34 Велосипедска мрежа во Општина Центар 

Сообраќајница Должина на 
велосипедска патека (m) 

Бул. Партизански одреди 250 

Бул. ВМРО 500 

Бул. Гоце Делчев 3.400 

Бул. Илинден 2.200 

Бул. Св. Климент Охридски 1.640 

Бул. Кочо Рацин 2.300 

  Јужен булевар 800 

Бул. Кузман Јосифовски Питу 1.300 

Бул. 11 Октомври 640 

Кеј на Вардар – ролерска и 
велосипедска патека 

6.400 

Општина Центар е препознатлива и по карактеристичните скверови, кои ја издвојуваат 

од останатите општини, давајќи и го препознатливиот и уникатен имиџ на урбана 

општина, претставувајќи автентични катчиња за одмор и дружба. Во Општината има 4 

сквера и тоа на: ул. Пиринска, ул. Наум Наумовски Борче, ул. 8 Ударна бригада и во 

Буњаковец. 
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              Извор: О. Центар 

Слика 24 Скверови на територија на Општина Центар 

4.3.4.2 Паркиралишта во Општина Центар 

Со дел од паркинзите на територија на Општина Центар управува ЈП “Градски 

Паркинг” (во надлежност на град Скопје) а со останатиот дел ЈП “ПОЦ” кое е во 

надлежност на Општина Центар. 

Паркинзите, кои се во надлежност на ЈП “Градски Паркинг”, се поделени во 4 зони (А0 

– портокалова зона, А – црвена зона, Б – жолта зона и Ц – зелена зона) според 

локацијата, поголемиот дел од нив се од затворен тип со рампи и вкупниот број на 

паркинг места е 1.811. 

Паркинзите, кои се под надлежност на ЈП “ПОЦ”, се поделени во 3 зони на 7 сектори 

(“Парк”, “Дебар Мало”, “Буњаковец”, “Капиштец”,  “Пролет” и ”Маџир Маало”, 

Затворени паркиралишта, Катна гаража ”Судска Палата”) и вкупниот број на паркинг 

места изнесува 5.528. 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            86 

 
Извор: ПОЦ 

Слика 25 Паркинзи на Општина Центар 

Општина Центар управува со една покриена катна гаража - ,,Судска Палата“ (502 

паркинг места), Дом на градежници (500 паркинг места), Трготекстил (420 паркинг 

места), Зелен пазар и Аутомакедонија (450 паркинг места), на бул. „Гоце Делчев” 

бр.14 и две монтажни катни гаражи на ул. ,,Народен Фронт“ и на ул. ,,Владимир 

Полежиновски,“. Град Скопје преку ЈП Градски Паркинг стопанисува со катните гаражи 

“Македонска фаланга”, “Тодор Александров” и “Градска болница”. 

4.3.4.3 Енергетска инфраструктура 

На ниво на град Скопје енергетската инфраструктура ја сочинуваат: електричната, 

топлотната и гасоводната инфраструктура. 

 

Електроенергетска мрежа 

Напојувањето со електрична енергија на Oпштина Центар се врши преку 2 напојни 

трафостаници, 360 трансформаторски постројки од различни напонски нивоа кои се 

распределени низ територијата на Општината. Распределбата на 

електроенергетската мрежа е со следната должина и тип: ВН надземна (0,2 km), ВН 

подземна (5,5 km), СН подземна (179,32 km), СН надземна (3,47 km), НН надземна 

(31,65 km), НН подземна (185,42 km). Потрошувачката на електрична енергија во 

објектите, кои се во надлежност на Oпштина Центар, покажува тренд на благо 

покачување во последните три години. 

Гасоводна мрежа 

Во  Општината  е  изведен  дел  од  гасоводниот систем преку поставување мерно 

регулациони станици за основните училишта (ОУ “Димитар Миладинов”), а на 

системот е приклучен и Клинички центар „Мајка Тереза“ Скопје. Гасоводниот систем се 
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состои од две технолошки целини со различни основни функции, режими на работа и 

работни притисоци: 

- магистрален гасовод со разводните гасоводи и 

- градските гасоводни мрежи. 

Во Скопје е изведена градска гасоводна мрежа, со вкупна должина од 19.170 m и 

дијаметар од Ø530 mm до Ø108 mm. 

Топловодна мрежа 

Затоплување на домовите и деловните објекти, на територија на Општина Центар, се 

одвива преку топлификационата мрежа на „Балкан Енерџи Груп” АД Скопје, дел 

користат електричната енергија, а дел користат цврсто гориво (дрво, јаглен). 

Должината на топловодна мрежа на територија на Општина Центар изнесува 86.116 

m, од кои 57.625 m се примарна дистрибутивна мрежа, додека 28.491 m се приклучна 

дистрибутивна мрежа. 

4.3.5 Проблеми во однос на урбаниот развој и искористувањето на земјиштето 

во Општина Центар 

 Проблемите во урбанистичкото планирање и домувањето во Општината се 

идентични на оние истакнати во иницијативата (платформа) на граѓаните на 

Општината -„Здравје пред профит во Центар“16, презентирани на страна 74 и 75 

од овој документ и проблемите истакнати од тимот за евалуација на ДУП-овите 

на Општина Центар. Дополнително идентификувани се следните проблеми од 

страна на работната група и надворешните соработници: 

 Недоволен човечки капацитет во Секторот за урбанизам во 

Општината за решавање на потребите на плнските документи и 

потребите на граѓаните; 

 Недоволна интерсекторска соработка во делот на употреба на 

земјиште и негово планирање; 

 Компатибилните намени, дозволени со Правилник, се препишуваат 

во плановите со максимално дозволените параметри, наместо 

просторот да се планира во согласност со неговиот вистински 

капацитет; 

 Зголемување на потенцијалот за поплави во централното градско 

подрачје како резултат на интензивните градби во коритото на река 

Вардар; 

 Отежнат (или оневозможен) пристап на возила за брза помош и 

против пожарни возила и комунални возила до стопански и станбени 

објекти, поради зголемен % на изграденост на парцели; 

 Изградба на станбени објекти без да обезбедат задолжителни 

паркинг  места, - услов за градба; 

                                                
16

 https://zdravjepredprofit.wordpress.com/ 

https://zdravjepredprofit.wordpress.com/
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 Заробени дрвја, кои се цементираат/поплочуваат до самото стебло 

или пак се ставаат во несоодветни жардињери кои се штетни и за 

дрвото, но и го намалуваат просторот за пешачење; 

 Проблемите во сообраќајот и паркирањето се следните: 

 Недостаток на кадар во општината сообраќајни инженери; 

 Недостаток на визија и стратешки документи за сообраќајот на ниво 

на Скопски регион, град Скопје и на ниво на општини; 

 Неодржлив сообраќаен модел базиран на индивидуалниот превоз со 

автомобил; 

 Сообраќајната мрежа планирана со ГУП не е целосно изградена, и 

не е посветено доволно внимание на пешачкиот, велосипедскиот и 

јавниот сообраќај што доведува до зголемено користење на 

автомобилите и предизвикува сообраќаен метеж; 

 Недостаток на кружни и попречни автобуски линии; 

 Некоординирано планирање на намената на земјиштето и 

транспортниот систем; 

 При реконструкција се менува само асфалтот, а тротоарите и 

пешачките острови остануваат во лоша состојба,  

 Тротоарите, пешачките патеки и поголем дел од јавните површини во 

Општината се непристапни за луѓето со посебни потреби 

(инвалиди,слепи лица и сл.), инвалидски и детски колички, 

велосипеди и тротинети итн. и истите се небезбедни за ранливите 

учесници во сообраќајот, особено околу училиштата и градинките во 

Општина Центар. 

 Узурпирани пешачки површини од паркирани возила на несовесни 

граѓани, од летни тераси на угостителски објекти, од несоодветно 

поставена урбана опрема, неплански засадени дрвја итн.  

 Несоодветна инфраструктура која не ги задоволува потребите на 

ново изградените објекти (доволен број на паркинг места, гаражи, 

водовод, канализација, приклучок за парно, садови за 

одлагање/селектирање на отпад); 

 Издавање картички за паркинг без податоци за обезбеден паркинг на 

парцела; 

 Зголемена фреквенција и интензитет на сообраќајот; 

 Чести застои и сообраќајни шпицеви, кои прават дополнителен 

метеж, бучава и зголемено нарушување на квалитетот на воздухот; 

 Недостаток од план за мобилност кој ќе креира добар транспортен 

модел и ќе овозможи транспортни услуги до сите локации, 

подобрување на безбедноста и сигурноста на пешаците и 

велосипедистите, намалување на загадувањето на воздухот, како и 
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намалување на бучавата, емисијата на гасови и потрошувачката на 

енергија, што би обезбедило поефикасен транспорт на лица и добра 

 Застарен возен парк на возилата на граѓаните, автобуските 

превозници и такси превозниците; 

 Немање рестриктивен сообраќаен режим во централното подрачје во 

однос на користење на возила, на сметка на користење на јавниот 

превоз; 

 Отсуство на целосна покриеност со велосипедски патеки на 

територијата на Општина Центар; 

 Проблемите со паркирањето во Општина Центар се следните 

 Јавните претпријатија, кои стопанисуваат со паркинг просторот во 

Општината немаат изготвено мапи на паркиралиштата со што постои 

проблем за лоцирање од страна на граѓаните, планирање на 

планерите при подготовка на планска документација и проблем за 

анализи и идно планирање на просторот. 

 Поголем дел од постоечките гаражи на станбените објекти се во 

лоша состојба или се користат за други намени (пр. складишта); 

 Пренамена на катни гаражи, , во комерцијални содржини; 

 Концентрација на катни гаражи и привлекување возила во најстрого 

централно подрачје. 

 Издавање паркинг картици без да се располага со податоци за тоа 

дали граѓаните имаат обезбедено паркинг во своја парцела, колкав е 

капацитетот на секоја улица, дали истата има доволно паркинг места 

и простор за паркинг места итн. 

 Како проблем во делот на енергетските ресурси во Општината се наведува 

недоволната искористеност на топловодниот систем за загревање на објектите. 

 

4.3.6 Препораки за решавање на проблемите во однос на урбаниот развој и 

искористување на земјиштето 

 Да се подобри човечкиот капацитет на секторот за Секторот за урбанизам во 

Општината; 

 Да се подобри меѓусекторска и меѓунституционална соработка при 

донесувањето на ДУП-овите и идните правци за планирање на просторот и 

развој на Општина Центар, во рамките на градот Скопје; 

 Почитување на препораките пропишани во платформата „Здравје пред профит 

во Центар“; 

 Да се врши подобро зонирање на активностите во урбанистичките планови 

поради  проблемите кои се предизвикуваат: бучава, непријатни мириси од 

угостителски објекти, греењето на летните тераси, енергетската неефикасност, 

возила присутни до угостителските објекти,итн; 
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 Ревизија и измена на постојните урбанистички планови или изработка на нови, 

со цел зголемување на површината за јавно зеленило (мали локални паркови и 

детски игралишта), преку пренамена на парцели кои во постојните 

урбанистички планови биле предвидени за градба на станбени и стопански 

објекти, особено на државно неизградено земјиште; 

 Креирање на одржлив урбан план за мобилност - SUMP17 ќе придонесе за 

подобра и поквалитетна урбана средина, подобрување на квалитетот на 

живеење на граѓаните, подобрување на квалитетот на воздухот, намалување 

на бучавата и подобрување на здравјето на луѓето итн.; 

 Да се иницира подготовка на нов правилник за проектирање објекти (за 

подобра осончаност, природно проветрување итн.) и поголема контрола на 

почитувањето на стандардите; 

 Мониторинг (следење) над реализацијата на урбанистичките планови; 

 Усогласување на сообраќајните решенија со потребите на граѓаните, 

зголемениот степен на урбанизација, во соработка со град Скопје, МВР и 

Центарот за управување со сообраќајот; 

 Стимулирање на населението за користење на јавниот превоз; 

 Продолжување на трендот со покриеност на сообраќајниците со велосипедски 

патеки во соработка со град Скопје; 

 Продолжување на праксата за субвенционирање на граѓаните при купување 

велосипеди и поставување мрежа за изнајмување на велосипеди; 

 Ново програмирање на системот со зелени бранови за пешаци и велосипеди, 

особено во зоните каде има големо движење на луѓе, како што е централното 

градско подрачје; 

 Редизајнирање на зоните околу училиштата и градинките, во смисла 

наобезбедување зони за смирен сообраќај и пешачки зони; 

 Активно вклучување на Општина Центар во собирање податоци и креирањето 

на SUMP-от на град Скопје и во негово спроведување; 

 Изработка на план за подобрување на пешачкиот и велосипедскиот сообраќај 

во Општина Центар со план за проширување на пешачката зона, план за 

подобрување на пристапноста, план за велосипедски паркинзи итн. 

 Изработка на Студија за паркирањето во Општина Центар, која ќе ги мапира на 

сите регулирани паркинг места, во надлежност на ПОЦ и Градски паркинг на 

територија на Општина Центар, сите јавни и приватни катни гаражи, ќе ги 

                                                
17

 Oдржлив урбан план за мобилност (Sustainable urban mobility plan)   



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            91 

анализира проблемите и потребите и ќе предложи мерки за намалување на 

истите и идно подобрување на паркирањето во Општината; 

 Мапирање на паркинг места, евидентирање на објекти кои добиле градежна 

дозвола во последните неколку години, евиденција на издадени картички и 

возила кои се резиденцијални, број на жители и работни места, спојување на 

податоците во GIS и нивна анализира; 

 Контрола на новоизведени објекти од аспект на изведен паркинг простор и 

негово користење; 

 Изработка на Правилник за урбана опрема со поголемо внимание за јавниот 

простор и повисоки стандарди за пешачки и велосипедски патеки, како и за 

пристапи за инвалидизирани лица;  

 Оптимизација на функцијата на семафорскиот систем за побрз проток на 

автобусите на јавниот градски превоз и осовременувањена јавниот превоз; 

 Прогласување на централното подрачје за Зона 30 безбедна зона на смирен 

сообраќај; 

 Санкционирање на несоодветно паркирани возила од страна на комуналните 

редари; 

 Обезбедување на субвенции за граѓаните и автобуските превозници за 

обновување на возниот парк.. 

4.4 Тематска област – Управување со отпад 

Планот за управување со отпад на град Скопје (2016 - 2020), според кој постапуваат 

сите општини, определува општи и посебни цели преку кои се дефинира долгорочни, 

насоки и активности.  

Општите и посебните цели на стратегијата за управување со отпад претставуваат 

основа за подготвување и спроведување на ефективен систем за управување со 

отпадот. Целите на управување со отпадот се фокусирани на управувањето со 

отпадот на самиот извор на создавање и на оптималното искористување на корисните 

фракции, на неопходните активности за намалување и спречување на негативното 

влијание на отпадот и на чекорите и мерките потребни за долгорочно подобрување на 

состојбите со животната средина.  

4.4.1 Начин на управување со отпадот 

Доминантен начин во управувањето со комуналниот и друг вид неопасен отпад во 

Република Северна Македонија е негово депонирање.  

Рециклирање на отпадните материјали и производи со цел нивно повторно 

искористување или производство на енергија е многу малку застапено, а согорување 

се врши само на одреден вид опасен отпад како што е медицинскиот отпад. 
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Табела 35 Процент на рециклиран отпад од пакување во Р. С. Македонија 

Вид на 
отпад од 
пакување 

2016 2015 2014 

Рециклирање 
на материјал 

t 

% на 
рециклирање 

Рециклирање 
на материјалот 

t 

% на 
рециклирање 

Рециклирање 
на материјалот 

t 

% на 
рециклирање 

Стакло  2.377,96 23,06 1.089,11 10,02 828,70 7,79 

Пластика  6.650,25 38,81 8.091,76 44,36 6.100,73 35,11 

Хартија и 
картон 

13.500,33 68,00 12.910,68 59,89 13.500,33 68,00% 

Метал  128,67 5,74 34,97 1,47 128,67 5,74% 

Дрво  724,64 11,41 592,85 7,37 724,64 11,41% 

Вкупно  23.381,85 39,47 22.719,37 35,30 23.381,85 39,47% 

Извор: Регионален план за управување со отпад на Скопски регион 

Комуналниот и друг вид неопасен отпад од Општина Центар се депонира на градската 

депонија „Дрисла“. 

Во однос на количините на отпад, кои се генерираат во Општина Центар, единствен 

извор на податоци се извештаите за депониран комунален и инертен отпад, како и 

согорениот медицински отпад од евиденцијата што ја врши депонијата Дрисла, како и 

неколку приватни овластени постапувачи со отпад, заради што не е можно прецизно 

да се анализираат промените во количините на отпад од 2004 година до денес. 

Табела 36 Просечен состав на отпад за општините во Скопскиот регион 

Фракција Вкупен 
процент % 

Градинарски отпад  14,08 % 

Друг биоразградлив отпад  28,19 % 

Хартија  7,81 % 

Картон  5,84 % 

Стакло  4,56 % 

Метали (обоени)  1,06 % 

Алуминиум (необоени)  0,73 % 

Композитни материјали  1,59 % 

Пластична отпадна амбалажа  4,32 % 

Пластични кеси  7,81 % 

ПЕТ шишиња  3,48 % 

Друга пластика  2,26 % 

Текстил  5,45 % 

Кожа  1,00 % 

Пелени  6,10 % 

                                                     Извор: СЕА Скопски регион 2016 

Од табеларниот преглед може да се забележи дека најдоминатна фракција е „друг 

биоразградлив отпад“ со 28,19 %.  
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                          Извор: СЕА Скопски регион 2016 

Графикон 22 Просечен состав на отпад за сите општини во Скопскиот регион 

4.4.1.1 Видови отпад во Општина Центар 

Во Општина Центар се генерират следните видови отпад: 

 Неопасен отпад:  

- мешан комунален отпад (вклучувајќи и биоразградлив); 

- отпад од пакување; 

- инертен отпад- градежен шут; 

- отпадна мил од септички јами.  

 Опасен отпад:  

- медицински отпад; 

- отпад од азбест; 

- посебен отпад (отпадни масти и масла, отпадни масла за јадење, 
отпадни гуми, батерии и акумулатори, електрична и електронска опрема, 
искористени возила). 

4.4.1.2 Неопасен отпад 

 Мешан комунален отпад  

Комуналниот отпад го опфаќа отпадот од домаќинствата, вклучувајќи го и кабастиот 

отпад, отпадот од комерцијални и трговски дејности, службени објекти, институции и 

мали бизниси, отпад од дворни површини и паркови, уличниот смет и отпадот од 

чистење на пазарите. 

Во однос на Законот за управување со отпадот, надлежност има град Скопје (за сите 

10 општини), односно Општина Центар не изготвува План за управување со отпад, 

бидејќи истиот го подготвува град Скопје.  

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното количество на 

создаден комунален отпад во Република Северна Македонија во 2017 година изнесува 

786 881 t, во просек по глава на жител 379 kg комунален и друг вид на неопасен отпад. 

Најголемо количество на создаден комунален отпад е забележано во Скопскиот 
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регион 174 974 t или 25.8 % од вкупното собрано количество во Р. С. Македонија. Од 

вкупното количество на собран комунален отпад, 527 700 t или 83 % се собрани од 

домаќинствата, а останатите 17 % од правни и физички лица (комерцијален отпад). 

 
   Извор: Државен завод за статистика 

Графикон 23 Количини на создаден комунален отпад во Скопски регион за период 2008-2017 

Во следната табела прикажани се количини на генериран комунален отпад, годишна 

количина на комунален отпад по жител и отпад од пакување во Р. С. Македонија за 

периодот од 2011 до 2017 година. 

Табела 37 Генериран комунален отпад и отпад од пакување во Р. С. Македонија 

 
Комунален 

отпад (t) 

Годишна количина на 
комунален отпад по 

жител (kg) 

Пакувања 
присутни на 
пазарот (t) 

Собрани 
количини (t) 

Вкупно рециклиран или 
преработен отпад од 

пакување (t) 

2011 735 250 357 48.340,83 6.198,87 5.680,34 

2012 786 909 382 42.515,62 8,018,25 8.003,24 

2013 792 785 384 56.043,73 12.799,62 12.799,62 

2014 765 156 370 59.572,83 16.366,20 16.312,55 

2015 786 182 380 64.369,48 22.992,25 22.922,42 

2016 796 585 384 48.340,83 6.198,87 5.680,34 

2017 786 881 379 42.515,62 8,018,25 8.003,24 

Извор: Регионален план за управување со отпад во Скопски регион 

Општина Центар, во вкупната количина на собран комунален отпад од град Скопје, 

учествува со 13,73%. Количината на собран и транспортиран комунален отпад од 

Општина Центар, по години е дадена на следниот графички приказ: 
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Извор: Државен завод за статистика 

 

Графикон 24 Количини на собран комунален отпад за О. Центар за период 2008-2017 

Собирањето на отпадот во Општина Центар го спроведува ЈП „Комунална Хигиена 

Скопје“, а отпадот се депонира на депонијата „Дрисла“.  

Вкупните количини на комунален отпад што се создава на територијата на град Скопје 

во текот на една година, како и неговиот состав е проценет во табелата што следи. 

Табела 38 Годишно количество на генериран комунален отпад во град Скопје 

Шифра 
(листа на 
отпади) 

Вид на отпад Количество 
(t) 

Застапеност на 
видови отпад 

во % 

20 01/20 02 Биоразградлив отпад 42.357 26 

20 01 38 Дрво 4.399 2,7 

20 01 01 Хартија 19.386 11,9 

20 01 39 Пластика  15.639 9,6 

20 01 02 Стакло 5.702 3,5 

20 01 11 Текстил 4.724 2,9 

20 01 40 Метал 4.236 2,6 

 Друг отпад 12.218 7,5 

20 01/02/03 Фини мешани 
честички (<10mm) 

50.339 30,9 

Вкупно комунален отпад 162910 100 

                           Извор: План за управување со отпад на град Скопје  

Од вкупните создадени количини се претпоставува дека не може да се рециклираат 

околу 40%, додека останатите 60% од комуналниот отпад можат да се вратат во 

производните процеси. На овој начин преку повторно користење на отпадот како 

секундарна суровина би се заштедиле природните ресурси.  

Вкупното количество собран комунален отпад во 2017 година, по видови за Р. С. 

Македонија и Скопски регион е дадено во следната табела: 

 

 

Табела 39 Количини на собран комунален отпад по видови во Р. С. Македонија и Скопски 

регион 

Шифра  
(листа на отпади) 

Фракција Вкупно (m3) 
Р. С. М 

Вкупно (m3)  
Скопски регион 
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20 01 01 Отпад од пакувања 
(хартија и картон) 

8.740 2.255 

20 01 39 Отпад од пакување 
(пластика) 

2.208 570 

20 01 02 Отпад од стакло 9.262 2.390 

20 01 40 Отпад од метал 1.949 503 

20 01/20 02 Биоразградлив отпад 
(храна, лисја и сл.) 

38.411 9.910 

20 01 11 Отпад од текстил 8.181 2.111 

 Отпад од гума 1.007 260 

20 03 01 Измешан комунален 
отпад 

554.280 143.004 

 Останат отпад 11.838 3.054 

Вкупно  635.876 162.057 

                    Извор: Државен завод за статистика - Комунален отпад 2017 година 

Количините на комунален отпад и друг неопасен отпад што се собира на територијата 

на Општина Центар, од расчистување на диви депонии, улици и зелени површини, се 

транспортира во депонијата „Дрисла“ ДОО од страна на ЈП „Комунална Хигиена“ 

Скопје. Истите се дадени во следниот табела: 

Табела 40 Количини на собран комунален отпад во Општина Центар 

Тип на отпад 
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Извор: ЈП „Комунална Хигиена“ Скопје 

ЈП „Комунална Хигиена“, на територијата на Општина Центар, има поставени 1.070 

контејнери, од кои надземните се со капацитет од 1,1 m3
, додека подземни контејнери 

се поставени на 16 локации и истите се со капацитет од 3,3 m3. Недостасува податок 

за број на садови (пластични канти) од 120 l во Општина Центар наменети за 

домаќинствата. Фреквенцијата на собирање комунален отпад од страна на ЈП 

„Комунална Хигиена“ е еднаш во текот на денот, 7 дена во неделата, додека кај 

домаќинствата е два пати во неделата. 

Според добиените податоци просечната количината на комунален отпад од Општина 

Центар на дневна основа се движи од 30 до 50 тони. 

Просторот за поставување собирни садови за комунален отпад не се зема предвид 

при подготовка на планска документација заради што се поставуваат садови за отпад 
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на пешачки премини, пешачки и велосипедски патеки, сообраќајници, нивно 

блокирање или непристапност за граѓаните заради пречки од огради, жардињери итн. 

При подготовка на планска документација, исто така, не се зема предвид потребниот 

капацитет собирни садови за комунален отпад, според бројот на жители и дневното 

создавање на отпад по глава на жител, заради што честа е сликата на преполни 

садови и расфрлен отпад. 

   
                             Извор: Општина Центар 

Слика 26 Корпи за отпад поставени на територија на Општина Центар 

 Биоразградлив отпад 

Речиси најголемиот дел од комуналниот отпад припаѓа на органскиот-биоразградлив 

отпад. Одржувањето на зелените површини на територија на град Скопје е во 

надлежност на ЈП „Паркови и зеленило“, кое го одржува градското зеленило.  

ЈП “Паркови и зеленило” опслужува околу 407.000.000 m2 јавни зелени површини од 

каде собраниот биоразградлив отпад воглавно завршува на депонија. Град Скопје и 

ЈП “Паркови и зеленило” започнаа пилот проект за компостирање на биоразградлив 

отпад од јавните зелени површини.  

Со реализација на овој проект количината на биоразградлив отпад, што се депонира 

ќе се намали, а ќе се овозможи и намалување на трошоците за транспорт на отпадот. 

Исто така ќе се произведе материјал (компост), како корисен додаток за почвата. 

Отпадот, кој што се собира од страна на Општина Центар, односно отпад од 

одржување на улиците, тротоарите, пешачките патеки и дел од зелените површини  не 

може точно да се определи, бидејќи истиот се одлага во садови за отпад на ЈП 

„Комунална Хигиена“. 

Податоците од ЈП „Дрисла“ за примен биоразградлив отпад од територијата на 

Општина Центар се дадени во следниот табеларен преглед: 

Табела 41 Собрани количини на биоразградлив отпад од Општина Центар 

Вид на отпад 2017 2016 2015 

20 01 / 20 02 
Биоразградлив отпад 

96,04 t 197,14 t 118,14 t 
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Ñåëåêòèðàњåòî íà óïîòðåáëèâèòå ñîñòî¼êè íà êîìóíàëíèîò îòïàä, íà ìåñòîòî íà 

íåãîâîòî ñîçäàâàњå, äîïðèíåñóâà çà êâàëèòåòîò íà óðáàíîòî æèâååњå, íàìàëóâàњå 

íà âêóïíèòå êîëè÷èíè îòïàä, íîñè åêîíîìñêî – ôèíàíñèñêè áåíåôèòè è ¼à çãîëåìóâà 

ñâåñòà è îäãîâîðíîñòà íà ñîçäàâà÷èòå è äàâàòåëèòå íà óñëóãè. Îñíîâíèîò êîíöåïò å 

 äà ñå èçäâî¼àò óïîòðåáëèâèòå ñîñòî¼êè íà êîìóíàëíèîò îòïàä íà ìåñòîòî íà íåãîâî 

 ñîçäàâàњå.  

Çà ñåëåêòèâíî ñîáèðàњå íà îòïàä îä ïàêóâàњå, £Ï „Êîìóíàëíà õèãèåíà“ íà òåðèòîðè¼à 

íà ãðàä Ñêîï¼å èìà ïîñòàâåíî 144 ñîáèðíè ñàäîâè çà îòïàäíî ñòàêëî è ïî 20 ñîáèðíè 

ñàäîâè çà õàðòè¼à è êàðòîí, ïëàñòèêà è ëèìåíêè.  

Табела 42 Êîëè÷èíà íà îòïàä îä ñàäîâè çà ñåëåêòèâíî ñîáèðàњå âî ãðàä Ñêîï¼å 

Година  Пакување од 
пластика (kg) 

Хартија и картон  
(kg) 

Стакло (kg) 

2017 905 31.650 93.970 
2016 1.190 43.300 89.280 

                 Èçâîð: £Ï „Êîìóíàëíà õèãèåíà“ 

Îòïàäîò îä îâèå ñàäîâè ïîòîà ñå ïðåäàâà íà îâëàñòåíèîò ïîñòàïóâà÷ „Ïàêîìàê“ ñî êî¼ 

£Ï „Êîìóíàëíà õèãèåíà“ èìà ñêëó÷åí äîãîâîð. 

Îïøòèíà Öåíòàð, âî ñîðàáîòêà ñî êîëåêòèâíèîò ïîñòàïóâà÷ „Ïàêîìàê“, âëîæóâà íàïîðè 

çà ñåëåêòèâíî ñîáèðàњå íà îòïàäîò è îòïàä îä ïàêóâàњå. Çà òàà öåë, ïîñòàâåíè ñå 

ñàäîâè çà ñåëåêòèâíî ñîáèðàњå íà îòïàä îä ïëàñòèêà, õàðòè¼à è ñòàêëî âî îñíîâíèòå 

ó÷èëèøòà, ãðàäèíêèòå è âî ïðîñòîðèèòå íà îïøòèíàòà.  

Ïîäàòîöèòå çà êîëè÷èíè íà ñîáðàí îòïàä îä ïëàñòè÷íî ïàêóâàњå âî îñíîâíèòå 

ó÷èëèøòà, êàêî ðåçóëòàò íà àêòèâíîñòèòå íà Îïøòèíà Öåíòàð âî ñîðàáîòêà ñî 

êîëåêòèâíèîò ïîñòàïóâà÷ „Ïàêîìàê“, ñå äàäåíè âî ñëåäíèîò ãðàôè÷êè ïðèêàç: 

 
 Ñîáðàíè êîëè÷èíè îòïàä îä ïëàñòè÷íà àìáàëàæà âî îñíîâíèòå ó÷èëèøòà âî 

Îïøòèíà Öåíòàð 

Îä ãðàôè÷êèîò ïðèêàç ñå ãëåäà íàìàëóâàњå íà êîëè÷èíè íà ñîáðàí îòïàä îä 

ïëàñòè÷íà àìáàëàæà. 

Èñòî òàêà, âî ñîðàáîòêà ñî Ïàêîìàê, ñå ñòèìóëèðà ñåëåêòèâíî ñîáèðàњå íà îòïàä ñî 

ïîñòàâóâàњå íà çåëåíè êîíòå¼íåðè (èãëî êîòå¼íåðè) çà îòïàä îä ñòàêëî, ñèíè çà îòïàä 

îä õàðòè¼à è æîëòè çà ïëàñòèêà è ëèìåíêè ïðåä ñåêî¼ óãîñòèòåëñêè îá¼åêò âî îïøòèíàòà. 
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На следната слика дадена е локација на поставените собирни садови во Општина 

Центар. 

 
                       Извор: Google 

Слика 27 Собирни садови на „Пакомак“ за стакло, пластика и хартија во Општина Центар 

Игло контејнерите не се соодветни за празнење и често се поставени на лоши места 

со што го блокираат движењето. 

Во текот на 2018 година, Општина Центар реализираше акции за собирање отпад од 

стакло, во соработка со урбаните заедници, каде што на граѓаните што носат отпад од 

стакло, им се доделува награда (вредносни ваучери за попуст, цветен расад итн.). 

Исто така Општина Центар самостојно и во соработка со ЈП „Комунална хигиена“ 

организира акции за собирање на кабаст отпад, и тоа 2 пати годишно (пролет и есен) 

на повеќе собирни пунктови во општината. 

Општината учествуваше во проектот за управување со отпадот во Скопскиот плански 

регион, преку кој се подготвија документи за реализирање на нов систем за третман на 

отпадот. Одделението за комунални работи и заштита на животната средина во 

состав на Општина Центар спроведува и планира проекти за селекција на отпад, во 

соработка со здруженија на граѓани, колективни постапувачи за отпад, основни 

училишта и др. 

Со цел успешно спроведување на активностите, исто така се планира поинтензивна 

соработка со ЈП „Комунална Хигиена“, колективните постапувачи со отпад 

(лиценцирани компании со дозвола за управување со отпад), здруженија на граѓани и 

фондации. 

 Инертен отпад - Градежен шут  

Градежниот отпад во Општина Центар се генерира при активности на рушење или 

изградба на објекти, реновирање на објектите за домување, уредување и одржување 

на патишта, ископи и поставување инсталации од страна на компаниите за 

дистрибуција и снабдување со електрична енергија, телекомуникации, водовод и сл.  
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Истиот по состав најчесто содржи: бетон, тули, арматурни шипки, асфалтни плочи, 

асфалтни покриви, градежно дрво, гипсени плочи, камења, почва, огради и останато. 

Ретко, но сепак овој отпад може да содржи и одредени опасни материјали, како што 

се: флуоросцентни цевки, азбест, олово и бои.  

Годишното количество на овој отпад зависи од градежните активности во јавниот и 

приватниот сектор на територијата на Општината. Проценетите количини на овој 

отпад, врз основа на искуствата од другите земји, изнесуваат од 230 до 250 

kg/жител/годишно. Врз основа на овој индикатор за територијата на град Скопје се 

добива количина од 117.000 – 127.000 t градежен шут. Доколку од овaа количина 

градежен отпад се одземат околу 20.000 t кои се депонираат на депонијата „Дрисла“, 

тогаш годишно се добиваат количини од околу 100.000 t градежен отпад кој е 

несоодветно депониран, односно кој се одложува на нелегални депонии. 

Градежниот отпад во Општина Центар најчесто се остава покрај собирните садови на 

ЈП „Комунална Хигиена“ или се фрла на локации што го прави просторот неуреден, 

покрај река или зелени површини. Исто така како проблем се јавува и отпадот од 

активностите на јавните претпријатија кои најчесто по завршување на своите 

активности ги оставаат местата на интервенција раскопани, а со тоа и отпадот. 

Општина Центар самостојно и во соработка со овластените компании ДТУ „Анизор“ и 

ЈП “Комунална хигиена“ од територијата на општината имаат собран и расчитен 

градежен отпад во количини од 2.820 m3 во 2016 год., 3.180 m3 во 2017 год. и 3.070 m3 

во 2018 година.  

 Отпадна мил од септички јами  

Отпадна мил од септички јами во Општина Центар се генерира како резултат на 

неповрзаност на мал број домаќинства на градската канализациона мрежа (мал дел 

од Маџар Маало).  

Општина Центар има висок процент на покриеност со канализациска мрежа за 

комунални отпадни води, додека бројот на септички јами во Општината е непознат. 

Според годишниот извештај на ЈП „Комунална хигиена“ чистење на септички јами 

претставува дополнителна услуга на ова претпријатие кое се врши по барање на 

физички и правни лица. Во следниот табеларен преглед се дадени податоци за 

количина на исчистени септички јами за период 2016, 2017 и јуни 2018 година. 

Табела 43 Исчистени септички јами во град Скопје (2016 – 2018 година) 

Извор: ЈП „Комунална хигиена“ 
 2016 2017 2018 

Број на извршени услуги 23 15 8 

Исчистени m
3 

300 224 88 
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4.4.1.3  Нелегални депонии во Општина Центар 

На територијата на град Скопје во текот на 2017 година ЈП Комунална Хигиена 

интервенирала во општините Аеродром, Центар, Карпош и Бутел и од нелегалните 

депонии отстранети биле 835 m3 комунален отпад измешан со градежен шут. 

Во рамките на ЈП "Комунална Хигиена" функционира Еко патрола чија основна задача 

е евидентирање на нелегални депонии и пронаоѓање на сторителите. Откако ќе се  

идентификуваат овие локации, истите се расчистуваат, а отпадот се транспортира на 

депонијата „Дрисла“. Евидентирани се 10-тина нелегални депонии од кои може да се 

издвојат следните: на ул. „Самоилова“ (на задниот влез на Американската амбасада) 

на истата ул. „Самоиолова“ (кај теќето), на ул. „Лазар Личеновски“ (кај објектот на 

МПЦ), ул. „Преспанска“, на ул.Ѓуро Ѓаковиќ, „Кеј 13 ти Ноември“ кај Хостел Кеј, ул. 

„Козара“ кај пицерија Балила, Паркингот кај Хотел ВИП, Ново Маало, на ул. „Мирче 

Мацан“, на ул.„Топанска“, ул. „Лазар Личеноски“, ул. „Беласица“ итн. Од 

горенаведените локации се подигнати околу 100 t различен вид отпад. За жал во 90% 

од локациите има повторување на нелегално одлагање на отпадот. 

Општина Центар, со цел почиста и позелена општина, реализира повеќе акции за 

собирање отпад и расчистување на нелегалните депонии на нејзината територија. 

Одржување на јавната чистота во Општина Центар вршат околу 100 сезонски 

ангажираните работници од страна на општината и ЈП “Комунална хигиена”. 

Чистењето на општината се врши со метење и миење (рачно и машински) на јавните 

сообраќајни површини, како и одржување на пешачките зони, тротоари, пешачки 

премини и сл. Годишно од страна на општинските служби се чистат околу 10.000 m3 

отпад од нелегални депонии.  

 
                                     Извор: Општина Центар 

Слика 28 Акции за расчистување на нелегални депонии на Општина Центар 

Жителите на Општината можат да пријават нелегални депонии или необележани 

места за фрлање отпад на јавен телефонски број поставен на веб страната на 

Општина Центар. 

Во соработка со ЈП „Комунална хигиена“ на територијата на Општината, во текот на 

2017 година, откриени се и расчистени 63 m3 отпад од нелегални депонии и направени 
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се 193 едукативни записници на граѓани во општината. Согласно податоците за 2018 

година од ЈП „Комунална хигиена“ од Општина Центар отстранети се 348 m3 отпад од 

нелегални депонии. 

Табела 44 Преглед на извршени интервенции за комунален отпад по општини 2016 – 2017 

година 

Р
е

д
. 

б
р

о
ј 
 

Општини  Записници за комунален 
отпад  2017 г 

Записници за комунален 
отпад  2016  

Индекс 
(3:5)   

Индекс 
(4:6) 

 Број на 
записници 

Откриени и 
расчистени 
m

3
  

Број на 
записници 

Откриени и 
расчистени 
m

3
  

7 8 

1.  Центар  63 30 263 88 23,95 34,09 

2.  Карпош  50 21 121 47 41,32 44,68 

3.  Аеродром  71 28 99 40 71,72 70,00 

Извор: Годишен извештај за работењето на ЈП „Комунална хигиена“ за 2017 година 

Општината планира реализација на проект „Комунални еко - патроли“ чија цел е 

подобрен комунален ред и зајакнување на активностите на постоечките комунални 

редари 

Еко – патролите ќе бидат составени од групи граѓани и претставници на здруженија на 

граѓани, вработени во секторот за инспекциски работи во Општината.Нивно 

задолжение ќе биде бележење на сите нарушувања на комуналниот ред во соодветен 

формулар, според кој ќе се санкционираат прекршителите. Проектот за Еко – патроли 

опфаќа теренски активности, евиденција на комунални проблеми и санкционирање на 

прекршители, како и граѓанско учество во решавање на комуналните проблеми, со цел 

подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните. 

Дополнително, заради поголема транспарентност се планира објавување на 

извештајот од месечното работење како и решените проблеми на еко – патролата на 

web страната на општината.  

4.4.1.4 Комунални редари, инспекцискот надзор за одржување на јавната 

чистота  

Со цел одржување на јавната чистота, Општина Центар има назначен еден комунален 

инспектор и 4 комунални редари, кои пропишуваат мандатни казни на лица што 

несоодветно постапуваат со отпад. Во 2017 година, од страна на комуналните редари 

пропишани се околу 100 мандатни казни. 

Согласно Законот за јавна чистота, овластувањата на комуналните редари за 

одржување на јавната чистота се спречување на: 

 Фрлање отпушоци; 

 Фрлање отпад на места на кои не е дозволено, испуштање на отпадни 
комунални води и други; 

 Оставање стари предмети од домаќинство и смет од вршење на дејности покрај 
садовите за собирање смет, освен на местата определени од општината; 

 Палење, закопување и уништување на смет; 

 Мртви животни, живина и птици во садовите за отпад; 
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 Миење возила, камп приколки и разни предмети од домаќинствата и при 
вршење на дејности; 

 Сечење, складирање, цепење дрва, јаглен и слично; 

 Паркирање возила на растојание од 10 метри од контејнер;  

 Продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи; 

 Поправање, сервисирање возила и вршење разни занаетчиски работи; 

 Оставање на нерегистрирани, хаварисани возила, приколки и камп приколки; 

 Мешање бетон, малтер, освен на местата кои ќе ги определи општината; 

 Растурање смет од вреќи, контејнери и други видови на садови за собирање на 
смет; 

 Фрлање смет од кат на станбена зграда или куќа; 

 Палење и уништување на садовите за собирање на смет; 

 Уништување на урбана и друга опрема итн. 

Комуналните редари вршат рутински контроли низ Општина Центар и се во директен 

контакт со граѓаните околу начинот на одржување на јавната чистота и заштита на 

животна средина. Тие се должни да му понудат вршење на општо корисна работа, ако 

сторителот одбива да изврши општо корисна работа или не ја изврши во рок од 8 дена 

тогаш комуналниот редар изрекува Покана за плаќање на глоба.  

Одржување на јавна хигиена во Општина Центар 

Во Општина Центар не се врши машинско чистење на улиците, пешачките патеки, 

училишните објекти и останатата патна инфраструктура на нејзина територија. Исто 

така општината не располага со механизација за одржување на јавната хигиена. 

Одржување на јавната хигиена се врши со метење на улиците и јавните површини, 

косење, поткастрување и одржување на зеленилото и рачно собирање на отпад.  

4.4.1.5 Опасен отпад 

Опасниот отпад е во надлежност на Министерството за животна средина и просторно 

планирање, кое во соработка со општините и градот Скопје, преку механизмот на 

издавање А и Б ИСКЗ дозволи, ги задолжуваат инсталациите, соодветно да 

постапуваат со овој отпад (примарна селекција, согласно Листата на видови отпади – 

Сл. Весник на РСМ бр.100/05, соодветно пакување и обележување на отпадот со 

опасни карактеристики, како и соодветно привремено складирање на места со 

ограничен пристап). 

Управувањето со опасен индустриски отпад не е во надлежност на општините на град 

Скопје, како и Општина Центар меѓутоа издавањето на Б интегрирани дозволи се во 

надлежност на град Скопје.  

Во Општина Центар нема регистрирана инсталација за која е издадена Б-ИСКЗ 

Дозвола, а останатите субјекти кои се занимаваат со производство се контролираат 

преку Елаборати за заштита на животната средина од нивното работење. 
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На територијата на општината издадени се вкупно 223 решенија за Елаборати за 

заштита на животната средина од работењето на правни субјекти кои во најголем дел 

се: кафе барови, гостилници, ресторани, ќебапчилници, автоперални и сервиси за 

миење возила. Важноста на програмата за заштита на животната средина дадена во 

овие Елаборати е 5 години, после кои правните субјекти треба да изработат нови 

програми. Од овие субјекти се генерира: отпадно масло за јадење, отпадно моторно 

масло, отпадно пакување од масла, замастени материјали, отпадни батерии и 

акумулатори, отпадна електрична и електронска опрема и сл. 

Сите правни субјекти, кои што подлежат на изработка на елаборати за животна 

средина имаат законска обврска да вршат селективно собирање на отпадот, а потоа 

врз основа на склучен договор со овластена компанија истиот да го предадат за 

понатамошно постапување.  

 Медицински отпад 

Медицински отпад на територијата на Општина Центар се генерира, како резултат на 

работењето на повеќе медицински установи, односно клиники, приватни здравствени 

установи, специјални болници, аптеки, како и од Научно-истражувачки установи. 

Податоците, добиени од депонијата „Дрисла“ за собран медицински отпад на 

територија на Општина Центар, се дадени во следните табели: 

Табела 45 Преглед на вкупни количини на медицински отпад донесен од медицински и научно 

истражувачки установи на територија на Општина Центар 

Медицински отпад 2017 2016 2015 

Медицински установи 340,3 t 326,4 t 305,4 t 

Научно истражувачки установи 0,655 t 0,64 t 0,625 t 

Вкупно 340,955 t 327,04 t 306,025 t 
                            Извор: „Дрисла“ ДОО 

Табела 46 Преглед на собрани количини медицински отпад по медицински и научно 

истражувачки установи на територија на Општина Центар 

Медицински отпад 2015 2016 2017 2018 

Научно истражувачки институт 125 кутии 128 кутии 131 кутија 42 кутии 

Приватни здравствени установи 2756 кутии 3023 кутии 3212 кутии 3240 кутии 

Клинички Центар 256518 kg 272183 kg 285631 kg 284823 kg 

ЈЗУ „Институт за белодробни 
заболувања и туберкулоза 
Козле“ 

605 kg 701 kg 855 kg 1017 kg 

Стоматологија 8898 kg 6985 kg 6181 kg 6157 kg 

Максиофацијална 1606 kg 1024 kg 1117 kg 1279 kg 

Институт за јавно здравје 3918 kg 6056 kg 6506 kg 7459 kg 

Здравствен дом Железничар 312 kg 329 kg 365 kg 381 kg 

Промедика 930 kg 879 kg 952 kg 1543 kg 

Радиотерапија и онкологија 18950 kg 23124 kg 23094 kg 22.638 kg 

Ургентен центар - - - 285.760 kg 

Институт за физикална 
медицина и рехабилитација 

- - - 
190 kg 

               Извор: „Дрисла“ ДОО, ЈЗУ „Институт за физикална медицина и рехабилитација“, Ургентен Центар 
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Министерството за здравство и Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство се одговорни за регулирање, мониторинг и инспекција на 

медицинскиот, односно земјоделскиот и сточарскиот отпад. 

Во однос на медицинскиот отпад, град Скопје има склучен договор со ЈП "Дрисла" за 

транспорт и понатамошен третман на овој отпад во инсенератор, кој се наоѓа на 

депонијата. Подигањето на медицинскиот отпад се извршува согласно предвидена 

динамика и во зависност од количината.  

Медицинскиот отпад се собира во специјални жолти кутии, кои се соодветно 

обележани со знак и натпис за опасен медицински отпад и на кои се отпечатени 

генералии за фирмата извршител на услугата и телефон за контакт. Количината на 

отпад што може да се собере во овие садови е 5 kg. 

Во следната табела дадени се проценти на донесен медицински отпад на ЈП „Дрисла“ 

од вкупно создадениот медицински отпад на ниво на град Скопје и Општина Центар. 

Табела 47 Количини на собран медицински отпад од ЈП „Дрисла“ 

Вид на отпад 2017 2016 2015 

Медицински отпад 41% 40,7% 41,6% 

На подрачјето на градот Скопје, вработените задолжени за управување со 

медицинскиот отпад во медицинските установи имаат поминато специјална обука. 

 Отпад од азбест 

Отпад од азбест се генерира како резултат на замена на старите кровови на објектите 

под надлежност на Општината, како градинки, основни училишта и јавни установи. 

Податоците за отпад од азбест донесен во „Дрисла“, од објекти под надлежност на 

Општина Центар, се дадени во следната табела: 

Табела 48 Количини на донесен отпад од азбест во ЈП Дрисла од објекти под надлежност на 

Општина Центар 

 
Објект/институција 

Количина на отпад од азбест (t) 

2015 2016 2017 

Основни училишта 25 22 16 

Градинки / 16 18 

Вкупно 25 38 34 

Извор: „Дрисла“ ДОО Скопје 

 Електричен и електронски отпад 

Современиот начин на живот наметнува постојано обновување на нови електрични и 

електронски уреди, а со тоа и генерирање отпад од старите и дотраени уреди. 

Електричниот и електронски отпад влијае на здравјето на луѓето и воопшто на 

квалитетот на животната средина.  

Правните субјекти кои имаат добиено решение за одобрување на елаборатите, според 

програмата за заштита на животната средина, вршат селективно собирање на отпадот 
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вклучувајќи го и електричниот и електронски отпад. Бидејќи овие правни субјекти не се 

задолжени да доставуваат годишни извештаи за отпад до општината, истата не 

располага со податоци за количина на генериран електричен и електронски отпад од 

овие субјекти. 

Според податоците добиени од АД „Гранит“ и „Империјал тобако“ АД Скопје, кои 

доставуваат годишни извештаи за количина на генериран отпад, истиот го предаваат 

на овластени постапувачи.  

Со цел подигнување на јавната свест за штетното влијание на отпадната електрична и 

електронска опрема Општина Центар во соработка со колективниот постапувач „Нула 

Отпад“ изминатите години организираше повеќе акции за собирање на електрична и 

електронска опрема од домовите на граѓаните. 

Количините на собран електричен и електронски отпад, од страна на овластениот 

постапувач „Нула отпад“ ДОО Скопје во соработка со Општина Центар за период 2015 

– 2017 година, е даден во следната табела. 

Табела 49 Количини на собран и рециклиран отпад од електрична и електронска опрема на 

колективниот постапувач „Нула Отпад“ 

 Количини на пазарот 
на промет (t) 

Собрани 
(t) 

Собрани 
% 

Рециклирани 
(t) 

Рециклирани 
% 

2015 3.014,637 200,059 6,63 178,717 5,92 

2016 3.405,732 431,387 12,66 272,873 8,01 

2017 4.135,424 631,633 15,27 557,668 13,48 

       Извор: „Нула Отпад“ 

Од податоците во табелата може да се заклучи дека многу е мал процентот на 

собрани количини отпадна електрична и електронска опрема во однос на количините 

на пазарот, но сепак истиот се зголемува на годишно ниво од 2015 до 2017 година. 

 

Графикон 26 Количини на собран и рециклиран отпад од електрична и електронска опрема на 

колективниот постапувач „Нула Отпад“ 

Од досегашните акции во самостојна организација на Општина Центар за изминатите 

три години собрани се околу 40 тони електричен и електронски отпад. Отпадот се 
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транспортира до овластени фирми за рециклирање, а за собраните количини се водат 

записи за предаден и транспортиран отпад.  

 
Извор: Општина Центар 

Слика 29 Акција за собирање на отпадна електрична и електронска опрема на Општина 
Центар 

Исто така, во соработка со овластениот постапувач со електрична и електронска 

опрема „Елколект“, во рамките на проектот „Електричниот отпад создава можности“, 

низ неколку основни училишта во Општината се поставени собирни садови за ваков 

вид отпад. 

 
Извор: Општина Центар/Нула отпад 

Слика 30 Садови за електрична и електронска опрема 

Со цел, да се овозможи локација блиску до граѓаните, во соработка со „Нула Отпад“ 

поставена е ЕКО ЗОНА во срцето на општината на почетокот на ГТЦ. Овој простор е 

наменет за оставање на мали електронски уреди и апарати. 

Дополнителни активности на општината и колективниот постапувач се поставување на 

собирни садови за овој отпад во месните и урбаните заедници, како и отворената 

бесплатна ЕКО ЛИНИЈА на која по пријава од граѓаните бесплатно се превзема овој 

вид отпад од нивниот дом. 

Отпадот од батерии и акумулатори се генерира од домаќинствата, сервисните центри 

и перални за автомобили. 
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Графикон 27 Количина на третирани и рециклирани батерии 2011-2015 година 

Општина Центар, во соработка со овластената компанија „Елколект“ и „Нула 

отпад“,постави собирни садови за отпадни батерии низ сите јавни институции во 

општината.  

   
                      Извор: Општина Центар/Нула отпад 

Слика 31 Едукативни кампањи за е-отпад 

Општина Центар континуирано спроведува годишни програми за едукација и подигање 

на јавната свест кај најмладата популација и во училиштата. Еден од спроведените 

проекти е „Да ја заштитиме природата од опасниот отпад“ во сите градинки и основни 

училишта во општината. Изминатите три години организирани се повеќе едукативни 

работилници во сите градинки и основни училишта на Општина Центар преку 

организација на различни игри, едукативни боенки, доделување награди итн. 

 Отпадно масло за јадење 

Отпадно масло за јадење во Општината се генерира како резултат на работењето 

голем број трговско-деловни објекти (ресторани, гостилници, ќебапчилници, 

сендвичари итн). Операторите на овие локали имаат склучено договори со овластени 

компании за преземање на отпадното масло ипонатамошно третирање. Во последните 

три години, од страна на овластената компанија за управување со отпадно масло и 

масти за јадење од растително потекло „Суниленс“ собрани се следниве количини на 

отпадно масло од угостителските објекти во Општина Центар: 
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Табела 50 Количини на собрано отпадно масло за јадење од Општина Центар 

 2016 2017 2018 

Отпадно масло за јадење (t) 83,17 95,70 114,29 
                                              Извор: „Суниленс“ 

Фрекфренцијата на собирање на отпадно масло за јадење се одвива на неделно и 

месечно ниво во зависност од потребата на приватниот субјект. 

Овластениот компанија за постапување со отпадно масло за јадење „Суниленс“ во 

соработка со општините во град Скопје, како и со Општина Центар спроведува 

едукативни кампањи за подигнување на јавната свест за кај населението и најмладите 

граќани за собирање на отпадно масло од домаќинствата. Дел од тие кампањи се: 

- Еко – хуманитарниот проект „Рециклирај и донирај“ (со 3Г Љубезност); 

- Еко – едукативниот проект „Учиме за рециклирање и собирање на отпадни 

масла за јадење“ (со ОХО). 

 
                                 Извор: Општина Центар 

Слика 32 Акции во рамки на проектот „Учиме за рециклирање и собирање на отпадни масла за 

јадење“ 

„Во 2018/2019 година овој проект се спроведува во сите детски градинки на територија 

на општините Центар, Карпош, Гази Баба и Аеродром или 11 централни градинки со 

вкупно 43 објекти. Преку оваа еко-едукативна програма околу 5.000 деца од 4-6 години 

ќе се запознаат со темата – отпадни масла за јадење, начинот на кој тие се 

селектираат, собираат и рециклираат и како овие практики ја заштитуваат животната 

средина. 

Преку забавни едукативни активности и боенки со ликот на Петко децата ќе научат се 

што е потребно за отпадните масла, односно дека исто како и хартијата и пластиката и 

маслото што останува како отпад при готвењето може да се рециклира во обновлива 

енергија.“ 
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                           Извор: Општина Центар/Суниленс 

Слика 33 Активности во рамки на акцијата „Рециклирај и донирај“ 

Целта на проектот „Рециклирај и донирај“ е зголемување на еколошката свест и 

практиките за селектирање и собирање на отпадно масло кај домаќинствата како и 

поддршка за социјално загрозените семејства. Во рамките на „Рециклирај и донирај“ 

се собира отпадно масло за јадење од граѓаните, а притоа секој собирач има можност 

да направи донација на сончогледово масло до социјално загрозени семејства преку 

ЗГ „Љубезност“. 

Со спроведување на овие кампањи во периодот 2017 и 2018 година, „Суниленс“ преку 

својот еко систем собра вкупно 2,4 t отпадно масло за јадење од домаќинствата во 

град Скопје. Оваа компанија веќе потпиша Меморандум за соработка со Општина 

Центар и планира да воспостави континуирана соработка од аспект на спроведување 

едукативни кампањи и собирање на отпадни масла од домаќинствата. 

 Отпадни моторни масла 

Отпадни моторни масла и масти се генерираат како резултат на работењето на повеќе 

сервисини центри за автомобили на територијата на општината. Поради своите 

карактеристики отпадните масла спаѓаат во групата на опасен отпад.  

Операторите на сервисите и пералните за автомобили, отпадните масла ги собираат 

во соодветни собирни садови и ги предаваат на овластени компании за преземање и 

понатамошно постапување со овој вид отпад. Овие Оператори треба да постапуваат 

според Правилникот за постапките и начинот на собирање, транспортирање, 

преработка, складирање, третман и отстранување на отпадните масла, начинот на 

водење на евиденција и доставување на податоци. 

Сервисните центри за автомобили и останатите деловни објекти, кои генерираат 

отпад, се контролираат од страна на општинските инспектори преку изработените 

Елаборати за заштита на животната средина. 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20sobiranje,transportiranje,%20prerabotka,%20skladiranje,%20tretman%20i%20otstranuvanje%20na%20otpadnite%20masla.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20sobiranje,transportiranje,%20prerabotka,%20skladiranje,%20tretman%20i%20otstranuvanje%20na%20otpadnite%20masla.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20sobiranje,transportiranje,%20prerabotka,%20skladiranje,%20tretman%20i%20otstranuvanje%20na%20otpadnite%20masla.pdf
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 Автоперални и сервиси за поправка на возила 

Во Општина Центар редовно се вршат контроли на сервисите за поправка на возила, 

во однос на управување со отпадните масла, акумулатори, гуми при што не е 

забележано оставање, горење и уништување на отпад или излевање на отпадни 

масла. Сите правни субјекти имаат склучени договори со овластени собирачи на 

отпадни масла.  

Точни податоци за количината на отпадни масла на ниво на општина не постојат. 

Според базата на податоци на Државниот завод за статистика во 2016 година биле 

искористени околу 11.280,453 t моторни масла. 

 Отпадни гуми 

Според податоците на Државниот завод за статистика во 2016 година на Национално 

ниво количината на отпад од гуми била 198.832 t.  

Не постојат прецизни податоци за количината на отпадни гуми која се генерира на 

територијата на Општина Центар. 

 Отпадни стари возила 

Податоци за количина на отпадни стари возила на локално ниво не постојат, додека 

според ДЗС на национално годишно ниво се генерираат 19.433, 500 t ваков отпад.  

4.4.1.6 Собирање и транспорт на отпад 

Собирањето, транспортот, третманот и отстранувањето на отпадот претставува 

надлежност на ЈП Комунална Хигиена. Од домаќинствата се создава: комунален 

отпад, отпад од производи и пакување, инертен отпад. Од здравствените објекти  се 

создава медицински отпад, кој редовно се превзема од страна на овластена компанија 

за идно постапување. 

Врз основа на развојните проекти и воведување на нови технологии за управување со 

отпад, ЈП Комунална Хигиена, во соработка со град Скопје и општините Центар и 

Чаир, од 2013 година започна со собирање на комунален и селектиран отпад од 50 

(педесет) подземни контејнери со зафатнина од 3.000 l од кои 38 контејнери за 

комунален отпад и 12 контејнери за селектиран отпад (ПЕТ амбалажа).  

На 16 локации на подрачјето на Општина Центар поставени се 46 подземни контејнери 

со зафатнина од 3.000 l од кои 35 контејнери за комунален отпад и 11 за селектиран 

отпад (ПЕТ амбалажа).  

Исто така, за собирање комунален отпад, на територијата на Општината, поставени се 

метални и пластични контејнери од 1100 l и 5000 l за стопански субјекти, пластични 

канти од 120 l и 873 корпи за отпад. 

На подрачјето на град Скопје ЈП Комунална Хигиена на 130 локации има поставено 

144 пластични контејнери во вид на sвоно - Игло наменети за одлагање на стакло и 20 
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игло – контејнери за различен тип на отпад хартија, пластика и лименки од кои на 5 

локации со по 2 контејнери во Општина Центар.  

При изработка на плански документи не се земаат предвид површини за поставување 

на садовите за одлагање на отпад заради што истите ги блокираат патеките, 

пешачките премини или пак се појавуваат во зеленилото и најчесто не се пристапни за 

граѓаните.  

Индивидуалното собирање на отпад е раширено и застапено во град Скопје, како и во 

Општина Центар. Главниот акцент во индивидуалното собирање е ставен на 

отпадната пластична амбалажа, но исто така се собираат и хартија, метал итн. 

Овластената компанија „Пакомак“ оценува дека бројот на индивидуални собирачи во 

Скопје се движи помеѓу 4.000 и 5.000.  

Транспортот на отпадот се врши со возилата на ЈП „Комунална Хигиена“. На следната 

табела е прикажан возниот парк со кој располага ЈП “Комунална Хигиена“ Скопје. 

Табела 51 Комунални возила на ЈП „Комунална Хигиена“ Скопје 
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 Расположливи 
возила  

I-XII-2017 год. Просечна 
старост  

Возила 2017 
год. 

2016 
год. 

Просечно  
расположливи  

Просечно во 
функција  

1  Специјални комунални 
возила за собирање 
ком.отпад (1,1 m

3
 и 120 l)  

83 86 83 58 8 

2  Мали комунални возила-  
од 1 m

3
 -пијаџа  

4 5 4 4 6 

3  Влекачи и полуприколки  12 12 12 10 14 

4  Комбинирки и 
самоподигачи  

12 13 12 9 14 

5  Кипери  4 4 4 4 18 

6  Мали комунални возила-
Патарки  

5 5 5 5 3 

7  Метлачки и машини за 
миење и метење на јавни 
сообраќајни површини 
,плоштади и пеш.зони  

13 13 13 12 5 

8  Цитерни за миење на 
улици  

15 16 15 13 15 

9  Цистерни фекалки  2 2 2 2 24 

10  Останати возила  15 16 15 7 14 

Вкупно:  172 165 124 / 

*Извор: Извештај за работењето на ЈП Комунална хигиена – Скопје за период I - XII/2017 год. 

Општина Центар располага со едно комунално возило IVECO DAILY 70 С15 L  со 

дупла кабина и носивост на возилото 3.205 kg, кое најчесто се користи за 

отстранување на отпадот од одржување на парковите и зеленилото, расчистување на 

нелегални депонии, кабаст отпад и сл. 

4.4.1.7 Третман и преработка на отпадот 

Собраниот отпад од Општината се носи во претоварна станица и со специјални 

возила се транспортира до депонијата „Дрисла“. Во градот Скопје има три претоварни 
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станици. Станицата, лоцирана во Општина Карпош ,се користи за претовар на отпадот 

од општините Карпош, Центар и Ѓорче Петров. Оваа претоварна станица има 

импровизиран стационар/рециклажен двор, кој се користи за примарна селекција на 

отпадот. Во рециклажниот двор, собраниот отпад претежно ПЕТ амбалажата, 

хартијата и картонската амбалажа, се собира, пресува и предава на Рекологија 

Нутривет - Пакомак.  

Собраните количини на ПЕТ амбалажа, хартија, картонска амбалажа и стакло, од јуни 

2016 година до јуни 2017 година се прикажани во следната табела: 

Табела 52 Собрани количини на ПЕТ амбалажа, хартија, картонска амбалажа и стакло за 

период од.2016 до јуни 2018 година 

 ПЕТ амбалажа 

и најлон (kg)  

Хартија и 

карт.кутии (kg)  

Стакло 

(kg)  

Вкупно до јуни 2018 215 6.000 74.940 

Вкупно 2017:  80 20.530 15.480 

Вкупно 2016:  1.190 43.510 89.280 

                             *Извор: Извештај за работењето на ЈП Комунална хигиена – Скопје за период I - XII/2017 год. 

Од прегледот видливо е намалување на вкупно собраните количини хартија и 

картонска амбалажа. За период jануари - jуни/2018 година собрани се 6.000 kg во 

однос на разгледуваниот период во 2017 година од 20.530 kg. Кај количините на 

собрана ПЕТ амбалажа се забележува зголемување, односно до јуни 2018 година 

собрани се 215 kg во однос на 2017 година, кога биле собрани 80 kg. Количините на 

собрано стакло се исто така зголемени во однос на 2017 година. Анализата покажува 

дека собраните количини на корисни фракции на отпад за 2017-2018 се знатно помали 

од оние собрани во 2016 година 

Намалувањето на селектирањето на отпад се должи на: недоволно формирана јавна 

свест за потребата од примарно селектирање и соодветно одлагање на корисните 

фракции од отпадот, отсуство на континуирани кампањи за поттикнување на 

селектирањето на отпад, недоволен број поставени садови за одлагање на 

селектираните-различни типови отпад и нивно одржување во исправна состојба, 

едукација на децата во училиштата и градинките за значењето на селектирањето на 

отпад и придобивките од неговото практикување. 

4.4.2 Проблеми во однос на управување со отпадот 

 Недостаток од база на податоци за сите видови на отпад кој се генерира во 

Општината; 

 Недоволно податоци за количини на посебните видови отпад, создадени на 

територија на Општина Центар; 

 Ниско ниво на примарна селекција на отпадот; 
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 Низок степен на искористување на фракциите од отпадот кој може да се 

рециклира; 

 Недостаток на податоци за број на септички јами; 

 Постоење на диви депонии на неопасен и инертен отпад;  

 Отсуство на простор за поставување на садови за отпад во плански документи; 

 Активностите за преработка и рециклирање на комуналниот отпад се 

ограничени;  

 Непостоење на депонија за опасен отпад на национално ниво; 

 Потреба од зајакнување на капацитетите на локално ниво за управување и 

мониторинг на состојбата со отпадот во Општината; 

 Недоволно финансиски средства на локално ниво за набавка на опрема за 

собирање и транспорт на отпадот; 

 Слабо развиена еколошка свест кај граѓаните и ограничени познавања за: 

проблемите со отпадот, потенцијалните ризици од опасниот отпад и 

негативните ефекти врз здравјето на луѓето, животната средина и природата и 

сл. 

4.4.3 Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на 

управувањето со отпадот 

 Воспоставување на база на податоци за количините отпад, кои се собираат во 

Општина Центар, која ќе се ˈхраниʹ од добиените извештаи од: ЈП Дрисла, ЈП 

Комунална Хигиена, колективни постапувачи со посебни типови на отпад, 

базата на податоци на МЖСПП и град Скопје. Базата на податоци ќе се 

ажурира на годишно ниво; 

 Одржување на јавни кампањи и едукација, на жителите на Општина Центар, за 

потребата и начинот на селекција на отпадот; 

 Евидентирање на сите септички јами во Општината; 

 Чистење на нелегалните депонии и купишта одложен отпад и засилување на 

инспекцискиот надзор заради одржување на чиста животна средина; 

 Зајакнување на бројот на редари и сезонски работници одговорни за 

одржување на хигиената во Општината; 

 Обезбедување финансиски средства од други институции за потребите на 

опремување на одделот за одржување на јавна чистота во Општината; 

 Поставување на поголем број на садови/корпи за отпад на територија на 

Општината; 
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 Континуирано организирање акции за колективно собирање на кабаст, 

електричен и електронски отпад; 

 Да се изготви мапа на постојните контејнери во Општината, со точна локација, 

тип (тип отпад и капацитет) и број на население по блокови (врз база на 

пресметка според станбена површина)  

 Во урбанистичките плански документи да се вградат постојните локации на 

садовите за отпад или да се предвидат нови и да се планира простор за 

зголемување на капацитетите од аспект на проектираното зголемување на 

населението и потребите за селекција на отпадот. 

 Зголемување на фреквенцијата на празнење на садовите за отпад од страна на 

ЈП “Комунална Хигиена” . 

4.5 Тематска област – Управување со бучава 

Генерирањето на бучавата претставува физички агенс од животната средина која во 

организмот создава штетни ефекти со тенденција на пораст во развиените земји и во 

земјите во развој. Бучавата во животната средина може да се класифицира како: а) 

континуирана бучава; б) повремена бучава; в) широкопојасна бучава; г) тонална 

бучава и д) импулсна бучава. 

Законот за заштита од бучава („Сл. Весник на РСМ“ бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 

146/15) ги дефинира правата и обврските на национално и локално ниво (на општина, 

градот Скопје, на општините во градот Скопје), како и правата и должностите на 

правните и физичките лица во однос на управувањето со бучавата во животната 

средина и заштита од истата.  

Граничните вредности за основните индикатори за бучава во животната средина се 

утврдени со Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната 

средина („Сл. Весник на РСМ“ бр.147/08). Според степенот за заштита од бучава, 

граничните вредности за основните индикатори за бучавата во животната средина 

предизвикана од различни извори не треба да бидат повисоки од наведените нивоа на 

бучава одредени според степенот на заштита кои се прикажани во следната табела. 

Табела 53 Нивоа на бучава на подрачја одредени според степенот на заштита 

Подрачје дефинирано според 
степенот на заштита од бучава 

Ниво на бучава изразено во dB 

LД LВ LН 

Подрачје од прв степен 50 50 40 

Подрачје од втор степен 55 55 45 

Подрачје од трет степен 60 60 55 

Подрачје од четврт степен 70 70 60 

LД - ден (период од 07.00 до 19.00 часот),  
LВ - вечер (период од 19.00 до 23.00 часот)  
LН - ноќ (период од 23.00 до 07.00 часот) 
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Во Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места (Сл. весник на 

РСМ бр.120/08) се дефинирани подрачјата според степенот на заштита од бучава: 

 Подрачје со I степен на заштита од бучава е подрачје наменето за туризам и 

рекреација, подрачје во непосредна близина на здравствени установи за 

болничко лекување и подрачје на национални паркови и природни резервати; 

 Подрачје со II степен на заштита од бучава е подрачје кое е примарно 

наменето за престој, односно станбен реон, подрачје во околина на објекти 

наменети за воспитна и образовна дејност, објекти за социјална заштита 

наменети за сместување на деца и стари лица и објекти за примарна 

здравствена заштита, подрачје на игралишта и јавни паркови, јавни зеленила и 

рекреациски површини и подрачја на локални паркови; 

 Подрачје со III степен на заштита од бучава е подрачје каде е дозволен зафат 

во околината, во кое помалку ќе смета предизвикувањето на бучава, односно 

трговско - деловно - станбено подрачје, кое истовремено е наменето за престој, 

односно во кое има објекти во кои има заштитени простории, занаетчиски и 

слични дејности на производство (мешано подрачје), подрачје наменето за 

земјоделска дејност и јавни центри, каде се вршат управни, трговски, услужни и 

угостителски дејности; 

 Подрачје со IV степен на заштита од бучава е подрачје каде се дозволени 

зафати во околината, кои можат да предизвикаат пречење со бучава, подрачје 

без станови, наменето за индустриски и занаетчиски или други слични 

производствени дејности, транспортни дејности, дејности за складирање и 

сервисни дејности и комунални дејности кои создаваат поголема бучава. 

4.5.1 Одговорности на општината во согласност со законската регулатива 

Надлежни институции за мерење на нивото на бучава, на национално ниво, се 

МЖСПП и Институтот за јавно здравје со својата мрежа на регионални заводи. 

Со Законот за заштита од бучавата, уредени се и правата и обврските на општините 

во однос на управувањето со бучавата во животната средина и заштита од бучавата 

во животната средина. Обврските на општините за преземање на конкретни мерки за 

заштита од бучавата се:  

 Урбанистичко планирање, подготвувањето на планови и програми за заштита 

од бучава и преземање мерки на контрола од изворите на бучава (туристичко -

угостителски објекти и објекти кои се на отворено, бучавата од соседството и 

од вршење на одделни дејности);  

 Донесувањето на стратешки карти за заштита од бучава од страна на Советот 

на општината, а по предлог на градоначалникот. Овие карти се изработуваат за 

период од 5 години; 
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 Изработката на акциони планови за бучава за агломерации и населени места, 

врз база на стратешките карти, од страна на Советот на општината, а по 

предлог на градоначалникот. Овие акциони планови за бучава се изработуваат 

за период од 5 години. Општината треба да овозможи учество на сите 

заинтересирани субјекти со можност за јавен увид во предлог - акциониот план. 

При донесувањето на акциони планови се зема предвид мислењето на 

јавноста. 

4.5.1.1 Извори на бучава 

Бучавата во животната средина, на која се изложени луѓето, подразбира бучава од 

различни извори: сообраќај (патен, железнички и воздушен), градежни активности, 

индустриска активност, бучава од соседството, социјални извори и извори кои не се 

поврзани со работна средина. Бучавата во големите градови е во пораст, а особено 

влијанието е зголемено кога истата е во интеракција со други влијанија врз животната 

средина (пр. загадување на воздухот и хемикалии). Особено тешко се контролира во 

густо населените агломерации и резиденцијални средини во близина на автопатите, 

железнички пруги и аеродроми. 

Како најзначаен извор на бучава во животната средина на Општина Центар, 

претставува сообраќајот. Особено значајни од аспект на бучава се поголемите улици и 

булевари, каде фреквенцијата на возила е голема особено за време на сообраќајните 

шпицови кои резултираат со застои во сообраќајот.  

Освен мобилните извори на бучава, други значајни извори на бучава во Општината, 

кои исто така може да имаат значително влијание врз животната средина, се 

стационарните извори, односно објектите за послужување храна и пијалаци 

(ресторани и кафе барови кои ги има во голем број на територијата на општината) и 

музиката поврзана со нивната работа. Генерално, влијанието од овие субјекти има 

значителен карактер поради лошото планирање на просторот и нивната поставеност 

во близина на објекти за домување или други чувствителни рецептори или пренамена 

на станбен во деловен простор (кафани или кафулиња). Ова е причина за зачестеност 

на поплаки од граѓаните на Општина Центар, поради вознемиреност од гласната 

музика од горенаведените објекти. На следната слика се прикажани едни од 

побучните и пофреквентните локации и објекти на територија на Општина Центар. 
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        Извор: Општина Центар 

Слика 34 Дел од подрачјата со зголемено ниво на бучава на територија на Општина Центар 

4.5.1.2 Мониторинг на бучава 

Со цел одржување на дозволените нивоа на бучава во животната средина за заштита 

на здравјето и добросостојба на населението, неопходно е следење (мониторинг) на 

генерираната и амбиентална бучава.  

Во  Општина Центар не се спроведува континуиран мониторинг на бучавата. Мерења 

на бучава во општината се спроведуваат само во случај на евидентирани поплаки на 

граѓани од страна на инспекциските лица, поради вознемирувања предизвикани од 

висока бучава најчесто од кафетерии и ресторани кои се сместени во рамки на објекти 

за колективно домување или во доминантно станбени реони. 

Согласно обврските од националното законодавство за бучава, а со цел да се изврши 

проценка од штетното влијание на зголеменото ниво на бучава врз локалното 

население во град Скопје, извршени се мерења на нивото на бучава кои ја вклучуваат 

и Општина Центар.  

Од добиените резултати може да се  заклучи дека на територијата на Општина 

Центар, бучавата предизвикана од сообраќајот (особено за време на  сообраќајните 

шпицови) скоро на сите мерни места го надминува максимално дозволеното ниво.  

Мапа со измерените нивоа на бучава за индикатор Lden на неколку мерни места во 

Општина Центар е прикажана на следната слика. 
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*Извор: Проценка на изложеност на бучава и негативни ефекти во Градот (Инстритут за јавно здравје-Скопје)   

Слика 35 Измерени нивоа на бучава за индикатор Lden на неколку мерни места во Општина 
Центар 

4.5.2 Проблеми во однос на бучавата 

 Нивото на бучава, предизвикано од сообраќајот, во  последните неколку години 

континуирано ја надминува максимално дозволената граница; 

 Интензивен, брз и бучен автомобилски сообраќај во Центар;  

 Недостаток на План за растеретување на интензивниот автомобилски 

сообраќај во Центар преку формирање пешачки зони и давање приоритет на 

јавен превоз, возење велосипед и пешачење;  

 Брзо возење на мотори и автомобили поради несоодветен дизајн на улици и 

поради отсуство на санкции; 

 Отсуство на прецизна класификација на бучни од тивки активности во 

Правилници за урбанистичко планирање; 

 Урбанистичко планирање кое не води сметка за заштита на населението од 

бучава (преку соодветно планирање на зеленило, сообраќај и намени на 

просторот); 

 Недоволно искористување на елаборатите за животна средина (програмите за 

заштита на животната средина) при инспектирањето во однос на одредување 

санкции доколку не се почитувани мерките за намалување на бучава, дадени 

во истите; 

 Поставување разгласни музички уреди на надворешните зидови од ресторани и 

кафулиња; 

 Нередовна контрола на бучавата во услужните објекти (ресторани, хотели, 

кафулиња и сл.); 
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 Недостиг на точни и прецизни податоци за стационарните извори на бучава на 

територијата на општината (Катастар на создавачи на бучава во животната 

средина); 

 Недостиг на национални и локални податоци за здравствените ефекти од 

бучавата. 

4.5.3 Препораки за решавање на проблемите во однос на бучавата 

 Советот на Општина Центар да донесе регулатива (Одлука) за дозволеното 

ниво на бучава, генерирана од угостителски и други стопански објекти; 

 Донесување општински акциски план за справување со бучавата; 

 Прогласување на централното подрачје за зона 30 – смирен сообраќај кој ќе 

овозможи намалена бучава и зголемена безбедност на учесниците во 

сообраќајот и носење План за успорување на автомобилскиот сообраќај на 

ниво на цела Општина (со цел намалување на бучава, но и зголемување на 

безбедност во сообраќај, поттикнување на здрав транспорт);  

 Донесување општински акционен план за дестимулирање на автомобилскиот 

сообраќај и поттикнување на јавниот превоз,возење велосипед и тротинет, како 

пешачење (заедно со град Скопје); 

 Зајакнување на административниот капацитет на инспекцискиот надзор; 

 Ефикасно санкционирање на брзото возење и воведување на строги казнени 

мерки;  

 Поставување мобилни мерни инструменти околу локациите каде има 

концентрација на услужни објекти преку кои општината ќе има увид во секое 

време кое е нивото на емитирана бучава;  

 Добро урбанистичко планирање при што сите потенцијални извори на бучава 

би биле дистанцирани од објекти за домување и други чувствителни рецептори; 

 При пренамена на станбен во деловен објект да се бара мислење од 

надлежната служба за животна средина во Општина Центар. 

 Иницирање на предлог измени во законската регулатива со цел зголемување 

на надлежностите на локалната самоуправа/инспекција (доследно 

имплементирање на децентрализацијата) и зголемување на надлежностите на 

општинските инспектори при вршење на надзор врз објектите кои емитираат 

зголемено ниво на бучава; 

 Да се иницира измена на Правилникот за урбанистичко планирање и да се 

овозможи раздвојување на дејностите и според бучава и влијание на 

квалитетот на живот; 
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 Во планската програма за урбанистичките планови да се зададе заштитата од 

бучава како задача (да се планираат дрвореди и соодветно широки простори за 

нив, да се планира поголем простор за пешачење и возење велосипед и да се 

дестимулира автомобилот и соодветно да се комбинираат намените); 

 Во елаборатите за животна средина прецизно да се назначи дозволената  

јачина и звучната опрема со која располага угостителскиот објект;  

 Зајакнат инспекциски надзор при пронаоѓање на опрема која не е вклучена во 

елаборатот или при нејзино користење на поголем степен од дозволениот; 

 Соработка со Институтот за јавно здравје со цел публикување на 

истражувањата од влијанието на зголеменото ниво на бучава врз здравјето на 

луѓето;  

 Ограничување на движење на одредени возила (камиони и сл.) во одредено 

време и одредено место. 

4.6 Тематска област – Управување со биолошка разновидност и урбано 

зеленило 

4.6.1 Парк шума Водно 

Северните падини на Водно се доминантно обраснати со вештачки подигната шума 

која обезбедува добра заштита на земјиштето од појави и процеси на ерозија. 

Како резултат на прекумерното сечење, неправилни земјоделски активности и 

прекумерно напасување, Водно се трансформирало во голина. Ерозијата била многу 

силна и пороите ја поплавувале Скопската Котлина.  

Резултатите од тие актвности се зголемување на процесите на ерозија, флувијалната 

ерозија во поројните текови, деградација и губење на биодиверзитетот итн. 

Подрачјето на Општина Центар е типично градско и целосно урбанизирано. Најголем 

дел од територијата на Општината има рамничарски карактер и е под појави и процеси 

на најслаба ерозија (траги од ерозија), со коефициент на ерозија (Z) до 0.05, ретко до 

0.10. На најнискиот дел од падините на Водно (спротиводно од Клинички центар), во 

рамките на вештачки подигнатата противерозивна шума, присутни се појави и процеси 

на IV категорија на ерозија, на површина од 1.49 km2, односно 19,8%. Појавите и 

процесите на ерозија од III - средна ерозија застапени се со 4,5% на локалитети со 

слаба вегетативна заштита и посилно наклонети падини. Посилно изразени појави и 

процеси на ерозија присутни се единствено на косината на тврдината Кале, на 

локацијата кај СРЦ Кале. Процесите се доминантно од површински тип од III и II 

категорија на ерозија, а се последица на исклучително големиот, скоро вертикален 

наклон на косината и слабата заштита со вегетација. Појавите и процесите на ерозија 

од II категорија на ерозија се застапени со само 0.3%. Од аспект на ерозијата, 

Општина Центар е безбедна, но може да очекува последици и штети од надоаѓања на 

водњанските порои. 
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Само најниските делови од падините на Водно, над Клиничкиот центар, припаѓаат на 

Општина Центар. Неизбежно се потребни активности за да се утврди 

функционалноста и заштитата на објектите, чистење и отстранување на вегетацијата, 

првенствено грмушки и дрвја од локацијата на објектите (напречни и надолжни) и 

расчистување на незаконското узурпирање на тесниот периметар на поројните корита. 

Во источната поројна серија на планината Водно има нов пат кој ги поврзува Центар и 

Сопиште за населбата Сончев Град. Голем дел од ископаниот материјал е исфрлен на 

падините под патот (5 жаришта). Ова е област со висок ризик, бидејќи со првата 

голема поројна поплава градежниот шут може да се транспортира до пониските 

населени места.18 

 
    Извор: Студија за ерозија и акционен план за градот Скопје   
    file:///C:/Users/hpi3/Downloads/ESAP%20SKOPJE%20-%20final_MK.pdf  

Слика 36 Жаришта во пороите на Водно 

Во процесот на урбанизација, некогашните и сегашни земјишта под вегетација се 

претвораат во урбани зони со згради, тротоари, асфалтирани улици и други објекти. 

Ова предизвикува зголемување на степенот на ерозивност на подрачјето и 

зголемување на количината на оттекување на водите после врнежи, првенствено од 

дожд и до појава на поплави.  Последиците се чувствуваат во деловите на подножјето 

на планината. 

                                                
18 Студија за ерозија и акционен план за градот Скопје, 2017   file:///C:/Users/hpi3/Downloads/ESAP%20SKOPJE%20-

%20final_MK.pdf 

file:///C:/Downloads/ESAP%20SKOPJE%20-%20final_MK.pdf
file:///C:/Downloads/ESAP%20SKOPJE%20-%20final_MK.pdf
file:///C:/Downloads/ESAP%20SKOPJE%20-%20final_MK.pdf
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4.6.2 Урбано зеленило 

Урбаното зеленило е застапено  на јавните површини како булеварско и блоковско 

зеленило. Како замена за одземените природни зелени површини, заради брзата 

урбанизација, урбаното зеленило (дрвја, тревници/паркови, шуми и култивирани 

површини), претставува основа за одржување на потребната рамнотежа во природата 

преку своите функции: подобрување на квалитетот на воздухот, регулирање на микро-

климатските услови, заштита од инсолација, заштита од јаки ветрови, природна 

бариера од бучава, прифаќање на атмосферските води и сл. Сите овие и уште многу 

други функции на зелените површини не е можно да бидат заменети од друг фактор. 

Зелените површини се значајни индикатори на квалитетот на животната средина во 

една општина/град. 

Од вкупната зелена површина на градот Скопје 5.181,3 ha (градското зеленило опфаќа 

448,7 ha, а вонградско 4732,6 ha), на територија на Општина Центар припаѓаат околу 

10%, односно површина од 46,8 ha. Од засадените дрвја на територија на Општината, 

околу 70 % се листопадни, а околу 30% се четинари. Од нив, околу 175 видови се 

дрвја додека околу 77 видови се грмушки. Од вкупната површина на урбано зеленило, 

во надлежност на Општина Центар, се 19,99 ha урбано зеленило, за чие одржување се 

грижат работниците за јавни работи, ангажирани од Општина Центар: 

1. Парк на Новинарите спроти НИП Нова Македонија, со површина од 7.000 m2; 

2. Парк на Франкофонија, во близина на Градски Парк, површина од 19.028 m2; 

3. Урбан Парк, покрај ул. Железничка, површина 4.000 m2; 

4. Парк кај споменикот на Вера Јоциќ, во близина на Владата на РСМ, површина 

3.000 m2; 

       
Слика 37 Градски парк и Парк на Франкофонија во Општина Центар 

Детален преглед на засадените типови растенија во Оптина Центар е даден во 

ПРИЛОГ 4. 

Општината самостојно го уредува и одржува (косење, кастрење, сечење) постојното и 

новото урбано зеленило кое е во нејзина надлежност (зелените површини околу 

колективно домување, реонските и други локални паркови, зелените површини по 

должината на локалните сообраќајници и крајбрежно зеленило долж река Вардар). За 
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таа цел ангажирани се 80 до 100 сезонски работници, поделени по реони, со работно 

време од понеделник до сабота од 700 до 1400 часот. Секој реон има координатор за 

спроведување на тековните активности. 

Општина Центар има ангажирано фирма за одржување на јавното зеленило и 

инсталираните системи за полевање. 

Одржувањето на градското зеленило на булеварите, Градскиот парк, паркот Жена 

Борец, парк шума Водно, како и други површини околу институциите во Општина 

Центар е во надлежност на ЈП “Паркови и зеленило”. 

Зелен катастар на град Скопје 

Со цел подобро управување и заштита на јавното градско зеленило, град Скопје 

воспостави Зелен катастар на град Скопје (http://gis.skopje.gov.mk/zk/). Главната цел 

на зелениот катастар е да обезбеди точни и квалитетни податоци за урбаното 

зеленило со помош на кои може целосно да се спречи непотребното сечење или 

оштетување на дрвјата и целосното уништување на зеленилото за потребите на разни 

градежни активности, подобро планирање во насока на зачувување на постојното 

зеленило и негово поквалитетно одржување на територијата на град Скопје. Изгледот 

на ГИС апликацијата на зелениот катастар на град Скопје е претставен на следната 

слика. 

 
Извор: http://gis.skopje.gov.mk/zk/ 

Слика 38 Зелен катастар на град Скопје 

Во рамките на првата фаза на Зелениот катастар реализирани се следните 

активности: 

 Геодетско снимање на 650 ha булеварско и парковско зеленило под 
надлежност на град Скопје; 

 Изработка на ГИС - апликација за преглед и управување со јавното зеленило на 
територијата на град Скопје; 

http://gis.skopje.gov.mk/zk/
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 Инвентаризација на теренот (попис на дрвјата и грмушките, со собирање 
податоци за видот на дрвото, неговата состојба, големина, ширина и неговата 
точна местоположба); 

 На територија на град Скопје, досега се попишани 65.844 дрвја и 28.395 
грмушки.  

Во следната фаза на реализација на Зелениот Катастар предвидено е снимање на 

зелените површини на институциите што се под надлежност на град Скопје (јавните 

претпријатија, јавните установи, средните училишта и други). Град Скопје во соработка 

со Општина Центар ќе го дополнува катастарот за зеленилото кое е под надлежност 

на општината. Катастарот на зеленило на општината се ажурира директно од GIS 

мрежата на град Скопје. 

Во рамките на Катастарот се предвидува и отворање модул во кој секој граѓанин на 

град Скопје, односно Општина Центар, ќе може да го впише и евидентира зеленило од 

сопствениот двор во зелениот катастар. Катастарот континуирано ќе се ажурира од 

страна на ЈП „Паркови и зеленило“ со дополнување на новото зеленило и ново 

засадените дрвја на територија на град Скопје. 

Квалитативниот и квантитативниот состав на зелените површини во Општина Центар 

е прикажан на следната слика. 

 
Извор: http://gdi-sk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4e0585454f824dad9d40cebf3e4b2598  

Слика 39 Квалитативен и квантитативен состав на дел од зелените површини во Општина 

Центар 

Реализирани и планирани проекти за хортикултурно уредување 

Во текот на последните 5 години (2013 - 2018), на територија на Општина Центар, 

хортикултурно е уредена јавна зелена површина од 8 ha и засадени се околу 300 

високо развиени дрвја. Подигнувањето на нови зелени површини во Општината се 

врши откако Општина Центар ќе идентификува локација која може да се уреди како 

зелена површина. Состојбата со зелените површини во Општина Центар континуирано 

се анализира и се идентификуваат локации кои можат да се уредат како зелени 

површини. Детален опис на реализирани проекти во период од 2013 до 2018 година е 

прикажан во ПРИЛОГ 5. 

http://gdi-sk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4e0585454f824dad9d40cebf3e4b2598


ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            126 

Од крајот на 2018 година, во соработка со град Скопје, на територија на Општина 

Центар е спроведена акција за садење на нови садници од ист тип на постоечки 

дрвореди на следниве локации: Булевар Кочо Рацин, ул. Рузвелтова, Булевар 

Партизански одреди, Булевар Митрополит Теодосиј Гологанов, како и оформување на 

нов парк на Филхармонијата, во близина на МОБ и новата зграда на Филхармонија. 

Планираните проекти за 2019 година, од областа хортикултура, се опфатени во 

Годишната програма за комунални работи на Општина Центар, согласно која се 

планирани 2 проекти, кои што опфаќаат хортикултурно и партерно уредување на 

локации околу ТЦ Зебра (Капиштец) и Парк на Франкофонија: 

 Локацијата кај ТЦ Зебра, претставува трета фаза од хортикултурното 

уредување на населбата, после Порта Капиштец на ул. Рузвелтова и Паркот 

Капиштец. 

 Паркот Франкофонија (парк Опатија), ќе се реконструира тревната површина, 

садници, урбана опрема, патеки, како и ќе се додадат содржини за забава на 

деца. 

Наводнување на урбаното зеленило 

За наводнување на парковите и зеленилото се 

користи хидрантска мрежа, поставена од ЈП 

„Паркови и зеленило“ и 5% од водоводната мрежа 

на ЈП „Водовод и канализација“. Најголем дел 

(80%) од зеленилото се наводнува преку 

инсталираните системи за полевање, а ново 

подигнатите дрвореди се полеваат со 

цистерни.Општина Центар користи подземни води од 

две бушотини во населбите Капиштец и Пролет за 

наводнување на зеленилото. Во деловите од Општина Центар, каде што има поставен 

систем за наводнување, од ЈП „Паркови и зеленило“ се поставени тајмери со кои се 

придонесува кон рационално искористување на водата за полевање. 

4.6.2.1 Улога на зеленилото во заштита на воздухот и влијание на зеленилото 

врз климата 

Површините, покриени со вегетација, кои природно обезбедуваат сенка, задржување 

на атмосферската вода, депонирање и инфилтрација, со процесот на урбанизација, 

особено во централното градско подрачје, се заменети со непорозни изградени 

површини, кои предизвикува изменет режим на размена на енергија. Оваа состојба 

резултира со создавање урбани топлотни острови и промена на хидрологијата на 

урбаното подрачје, што води кон зголемено површинско истекување на дождовните 

води и намалување на квалитетот на воздухот со зголемување на создавање на 

загадувачки материи. Урбаните топлотни острови влијаат на затоплување на климата 

со 30% и учествуваат во глобалното затоплување. 

Слика 40 Парк во Капиштец 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            127 

 
                     Извор: Стратегија Отпорно Скопје, 2017 

Слика 41 Интерполација на температури за централното градско подрачје и градот Скопје (сина боја 

најстудено, црвена најтопло) 

Карактеристично е дека централниот дел се издвојува како најтопло место во градот 

Скопје. Централното градско јадро, областа на Градски ѕид, е со највисока 

температура, која е за 1,5 до 2 степени повисока од температурата во Кисела Вода. 

Разликата меѓу температурите од периферијата на градот до централното подрачје е 

околу 7 степени, додека разликата во однос на планината Водно е 12 степени. 

Земајќи ги предвид климатските промени и екстремните временски појави, кои ваквите 

неповолни ефекти ги потенцираат, постои итна потреба за развој и заштита на 

урбаното зеленило. Освен конвенционалните функции урбаното зеленило ќе обезбеди 

адаптивни решенија на подолг временски рок, значително влијаејќи врз адаптацијата 

на промените на климата и на нивното ублажување. 

Зелените простори не се соодветно интегрирани во планирањето и во процесот на 

управување и покрај развиеното разбирање на значењето на истото. Поради тоа 

неопходно е интегрирање на  функциите на урбаното зеленило во процесот на 

планирање на сите нивоа и во сите сектори. 

Отсуството на урбани зелени површини, кои имаат функција на апсорбирање на 

загадувачките материи, доведува до дополнително нарушување на квалитетот на 

амбиенталниот воздух во Општината и градот Скопје. 

Дел од генералните мерки за намалување на урбаните топлотни острови, кои 

Општината треба да ги преземе, се следните: 

 зголемување на бројот на дрва и вегетативна покривка на сите голи површини и 

замена на грмушки и неквалитетни дрвја, како и уредување на просторот покрај 

улиците, 

 инсталирање на зелени покриви, 

 користење на практики за зелен урбан развој,  
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 креирање на Зелени паркинзи.  

Зеленилото во Општина Центар, како една од општините во градот Скопје е опфатено 

и со Зелениот катастар на градските јавни зелени површини во рамките на 

територијата на Генералниот урбанистички план. Основната цел на Зелениот 

Катастар, кој е подготвен од град Скопје, е подобрување на управувањето со јавното 

зеленило, заштита на животната средина, како и зајакнување на урбаната отпорност 

преку собирање и анализа на просторни податоци за зеленилото. 

4.6.3 Проблеми во однос на биолошката разновидност и урбаното зеленило 

 Намалена проточност на каналите во Горноводњански порој и притоки поради 

обраснатост со вегетацијата, отпад и објекти;  

 Ерозија на падините на Кале; 

 Зафаќање на зелените површини со неправилно паркирани возила;  

 Деградација на постоечкото урбано зеленило поради градежната експанзија 

во последните неколку години во централното градско подрачје; 

 Несоодветно одржување на веќе изграденото градско зеленило;   

 Непостоење на парковско зеленило;  

 Ниско ниво на свест кај јавноста и институциите за заштита на животната 

средина;  

 Новите засадени дрвја и уредени површини не се внесуваат веднаш во ГИС 

база и оние што се сечат не се бришат; 

 Зелениот катастар се уште не е вграден во ниеден од урбанистичките 

планови на Општина Центар; 

 Постоечките паркови не се заштитени од пренаменување; 

 Дрворедите не се планираат во урбанистички планови заедно со подземните 

инфраструктури и широчината на тротоарите; 

 Водно нема соодветен режим на заштита; 

 Не се применуваат стандарди за планирање на зеленило по глава на жител; 

 Отсуство на ИТ систем за интегрирање на податоци во врска со зеленилото, 

со цел подобро донесување на соодветни мерки и одлуки; 

 Лоша класификација на Д намените во Правилникот за стандарди и 

нормативи за урбанистичко планирање (Д3 можат да бидат и поплочени 

површини и објекти). 

 Недоволна примена на  автохтони дрвенести и грмушести видови 

прилагодени на локалната клима и квалитетот на воздухот при формирањето 

на блоковското или ниското зеленило.  

4.6.4 Препораки за решавање на проблемите во однос на биолошката 

разновидност и урбаното зеленило 

 Контрола на жариштата во коритата на Горноводњанскиот порој и протоките; 

 Противерозивно уредување на косините Кале со хортикултурни елементи; 
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 Чистење на канали; 

 Вградување на Зелниот катастар во урбанистичките планови на Општина 

Центар; 

 Планирање на дрвореди во урбанистички планови заедно со подземните 

инфраструктури и широчина на тротоарите; 

 Заштита на постоечките паркови од нивна пренамена; 

 Примена на ригорозни казни при паркирање на возила на зелени површини, 

зајакнат надзор од страна на комуналните редари и сообраќајната полиција; 

 Зајакнат надзор од страна на комуналните редари во делот на деградирање на 

зеленилото од страна на несовесни граѓани и строго санкционирање; 

 Да се обезбедат дрвореди на сите улици со особено внимание на изборот на 

дрвја; 

 Да се обезбедат мали зелени скверови на раскрсниците, односно да се 

преиспитаат концептите за градба на објекти на раскрсниците; 

 Во централното подрачје да се обезбеди простор за зелена површина која би го 

намалила влијанието на формираните топлински острова; 

 Во централното подрачје да се пронајдат неизградените локации и да се 

преиспитаат можностите тие да се претворат во мали таканаречени џебни 

паркови; 

 Зелениот појас долж уличниот прстен во централното подрачје (околу Малиот и 

Големиот ринг) да се заштити од пренамена, зеленилото да се обогати со густи 

дрвореди и да се обезбеди поврзување преку внатрешната улична мрежа; 

4.7 Тематска област – Подигнување на јавната свест 

Стратешка определбата на Општина Центар е подобра животна средина за сите 

граѓани, како и подобри услови за живот во сите урбани заедници, согласно 

принципите на одржливост.  

Во рамките на Секторот за уредување на градежно земјиште и заштита на животната 

средина при Општина Центар, функционира Одделение за комунални работи и 

заштита на животната средина, кое што секоја година подготвува и спроведува 

Програма за заштита на животната средина и природата. 

Програмата опфаќа спроведување на проекти и активности за подигнување на јавната 

свест за потребата од здрава и чиста животна средина, како и практични мерки и 

активности, во соработка со здруженија на граѓани, институции и фондации. 

Со програмата за заштита на животната средина, општината овозможува 

спроведување на еколошката политика, во согласност со европските стандарди и се 

залага за: 
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- Почитување на законите и регулативите кои што се однесуваат на заштитата на 
животната средина, заштеда на природни ресурси, намалување на отпадот, 
подобрување на квалитетот на воздухот, заштеда на водата за пиење и 
заштита на биодиверзитетот; 

- Пристап до информации за заштита на животната средина, како и граѓанско 
учество во процесот на одлучување за прашања од област заштита на 
животната средина; 

- Размена на информации со различни засегнати страни и вклучување во 
проекти и активности за заштита на животната средина; 

- Едукација на младите за теми од област заштита на животната средина и 
одржливиот развој. 

4.7.1 Состојби со информирање на јавноста и нејзино вклучување во носењето 

одлуки 

Општина Центар ја применува на Архуската Конвенција на локално ниво, преку 

овозможување пристап на јавноста до информации за животната средина, состојбите 

со загадувањето на медиумите на животната средина, предвидени мерки за заштита 

како и планирани проекти за ремедијација на земјиште. За сите прашања кои се 

однесуваат на заштита на животната средина, општината овозможува учество на 

граѓаните преку:  

- Учество на граѓаните процесот на донесување одлуки во општината; 

- Прифаќање на предлози дадени од страна на граѓаните; 

- Дискусии и дебати на дадените предлози; 

- Реализација на барањата на граѓаните;  

- Вклучување на иницијативи од граѓаните во годишната програма за работа на 
општината итн. 

Информирање на граѓаните на Општината се врши преку официјалната веб страна: 

centar.gov.mk, општинското јавно гласило, преку објава на дневниот ред на 

планираните Седници на Советот на Општината пред нејзино одржување, отворени 

средби со граѓаните, отворен ден на Општина Центар, објава на јавен повик до 

граѓаните итн.  

Учеството на јавноста во донесување на одлуки во Општина Центар се врши преку 

прибирање на мислењата на граѓаните со спроведување на јавни анкети за 

донесување на Детални урбанистички планови. Пристап до јавните анкети се 

овозможува по електронски пат (planiranje@centar.gov.mk) на веб страната на 

општината или преку анкетен лист во печатена верзија. Учество на јавноста во 

донесување на одлуки се врши и преку спроведување на референдум (2015 година), 

јавна презентација на ДУП-вите во кој се вклучени граѓаните, преку организација на 

форуми за дискусија итн.  

Како дел од процесот на информирање, вклучување и учество на јавноста во носење 

на одлуки, е и Канцеларијата за млади како и Советот на млади на Општина Центар, 

кој ги поврзува младите, го зајакнуваат нивното учество во локалната самоуправа и им 

помагаат во реализција на нивните идеи. Главните задачи на Канцеларијата и Советот 

https://mail.centar.gov.mk/owa/redir.aspx?C=91a4c28a36a94b2683e3b9b78f35e662&URL=mailto%3aplaniranje%40centar.gov.mk
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за млади се креирање и спроведување на младинските политики на општината, 

овозможувајќи еднакви можности на младите во образованието и пазарот на труд, 

како и охрабрување на младите луѓе да бидат активни членови во општеството. 

Советот на млади на општината го иницираше проектот  Центар за претприемништво, 

како активност на Општина Центар, која на учесниците на конкурсот за најдобар 

бизнис план, што е и клучниот сегмент на „Центар за претприемништво“, ќе им 

овозможи стекнување со знаења и вештини за подобра подготвка на својата 

апликација доколку се заинтересирани да конкурираат. „Центарот за 

претприемништво“ превидува 3 обуки, и тоа за: 

- Социјално претприемништво - обука во канцеларијата на млади на Општина 

Центар во организација на  Невладиниот сектор; 

- Бизнис план – обука и конкурс за најдобар бизнис план. Бизнис плановите со 

кои ќе се конкурира треба да го нудат својот бизнис план како аутпут од 

обуките, а во насока на унапредување на животот на жителите на Општина 

Центар. Понудените проекти – бизнис планови на младите претприемачи се 

наградени од Општина Центар со по 25000 денари поединечно, со цел 

поттикнување на најсилната комшонента на општествена одговорност за 

намалување на загадувањето на животната средина. Комисијата за оценка на 

бизниз плановите утврди дека бизниз планот „Рециклирај и добиј бонус“ може 

да биде вклучен во идните планови на општината. Целта на овој проект е да се 

рециклира искористеното масло за јадење од домаќинствата, преку 

поставување на машини за собирање на употребеното масло во два 

супермаркети во Општина Центар, а граѓаните кои ќе го донесат маслото да 

бидат наградени со парични средства. 

- Старт-ап и учество на Општина Центар во изработката на Стратегијата за 

Економски развој на град Скопје. Учество на семинари за потребите за 

изработка на стратегијата со претставници на бизнис секторот и  граѓанскиот 

сектор. 

- Општина Центар во ноември 2018 година на форум во Рим ја потпиша 

декларацијата на UNISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction -

Канцеларија за намалување на ризици од катастрофи на Обединетите нации), 

со што се заложи општината да работи со принципите на UNISDR за отпорност 

и намалување на ризиците од катастрофи, како и да придонесе во одржливост 

на животната средина, ублажување на климатските промени, како и 

намалување на загаденоста. Со потпишувањето на декларацијата Општина 

Центар се обврза да ги споделува целите и задачите на UNISDR и официјално 

се приклучи во светската кампања и во Европската платформа како “Општина 

Партнер”. 
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4.7.2 Вклучување на јавноста во заштита на животната средина 

Вклучување на јавноста во заштита на животната средина е сегмент, кој овозможува 

брз одговор и решенија од аспект на заштита на животната средина. Мислењата на 

граѓаните претставуваат одговор („feedback“) на согледувањата на јавноста за 

состојбата на медиумите на животната средина од една страна и резултатот од 

преземените активности на заедницата и носителите на одлуки од друга страна. 

Промовирање на учество на јавноста преку проекти за развој на заедницата и 

локалната децентрализација се основен принцип на заштита на животната средина. 

Општина Центар, како општествено одговорна општина, активно учествува на сите 

настани за подигнување на јавната свест на граѓаните што се во организација на 

колективни постапувачи, град Скопје, НВО-и, МЖСПП или самата општина.  

Советот на Општина Центар секоја година донесува Програмата за заштита на 

животната средина и природата, која опфаќа спроведување на проекти и активности 

за подигнување на јавната свест за потребата од здрава и чиста животна средина, 

како и практични мерки и активности во соработка со здруженија на граѓани, 

институции и фондации.  

Оваа Програма опфаќа активности за мерење на бучава и гасови при инспекциски 

надзор, контрола на елаборатите за животна средина, проекти за заштита на 

животната средина од аспект на третман на отпадот, едукативни работилници, 

одбележување на еколошки денови и настани во соработка со основни училишта, 

градинки, здруженија на граѓани итн. 

Со цел намалување на загадувањето на воздухот, во програмата се планирани и 

реализирани проекти за стимулирање на здрави навики преку субвенционирање на 

купување велосипеди, печки на пелети, електрични тротинети итн. 

Општина Центар, во соработка со повеќе со јавни претпријатија, здруженија на 

граѓани, фондации, колективни постапувачи за отпад, основни училишта, градинки итн. 

организира едукативни кампањи, медиумски настани за промоција на проекти, 

заеднички акции и активности со граѓаните, изработка и поделба на промотивен 

материјал, одржува настани и манифестации за стимулирање на јавноста во заштита 

на животната средина. 

Сите реализирани проекти во Општината се концептирани така што ќе дадат одговор 

на прашањето: Што ќе го направи поквалитетен животот во Општината?  

Општината е во постојана комуникација со граѓаните преку редовни отворени средби, 

Центарот на заедниците како дел од проектот „Општина по мерка на граѓаните“, 

социјалните мрежи, месните заедници во општината итн., со цел граѓаните да ги 

споделат своите размислувања, идеи и потреби за подобрување на животот во 

општината, а со тоа и подобрување на состојбата со заштита на животната средина. 
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Јавноста е вклучена речиси во сите активности кои Општината и Градоначалникот ги 

реализираат за подобрување на животот на граѓаните во Општина Центар. 

Градоначалникот на Општина Центар секојдневно врши прием на граѓани, а исто така 

функционира и т.н. Отворен ден за граѓаните, кој активно се одржува еднаш во 

месецот (секоја последна среда). 

Дел од реализираните и тековните проекти во Општина Центар во кои активно е 

вклучена и јавноста се: 

- „Цел Центар на точак“ – субвенции за нови велосипеди и промоција на здрави 

навики, а кој проект е поврзан со намалување на загадувањето на воздухот. 

Согласно предвидениот буџет на општината, а со цел развивање на 

еколошката свест кај граѓаните, подобрување на квалитетот на амбиентниот 

воздух и користење на алтернативен превоз, во изминатите 5 години, го 

спроведува овој проект, преку кој беа исплатени субвенции на граѓаните на 

општината за купен нов велосипед. Проектот продолжува и во наредните 

години, за чија цел отворена е координативна канцеларија и подготвена е база 

на податоци за евидентирање на барањата од граѓаните за субвенција. Од 

промотивни материјали, печатени се маици со натпис, налепници за 

велосипеди, поставување на штанд за проектот на јавни места, скверови и 

паркови за делење промотивни материјали и информирање на населението за 

активностите. Досега се субвенционирани околу 5000 граѓани; 

- Проект за субвенцирање на купени нови Е-велосипеди и Е-тротинети во 

вредност од 30% од сумата, со цел подобрување на условите за користење на 

алтернативни превозни средства. Општина Центар, согласно предвидениот 

буџет за 2019 година започнува нов проект за субвенција на жителите на 

Општина Центар  Овој проект има за цел. Во рамките на овој проект, во текот 

на 2019 година се планирни серија активности:  

o одбележување на Европска недела на мобилност; 

o медиумски настани за промоција на проектот и активностите;  

o промотивен материјал; и 

o одржување на настани и манифестации.  

- „Европска недела на мобилност“ - „Комбинирај и движи се“, активност која има  

цел намалување на емисијата на стакленички гасови, зголемување на 

енергетската ефикасност и поголемо користење на обновливи извори на 

енергија. Општина Центар ја поддржува „Европската недела на мобилност“ која 

што традиционално се спроведува во периодот од 16 до 22 септември во сите 

градови во Европа.  



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            134 

Целта е да се спроведат нови иновативни решенија, нови технологии и мерки 

за планирање на урбаниот транспорт, намалување на употребата на 

автомобили и редукција на емисиите на штетни гасови во воздухот. 

Општина Центар се залага за стимулирање здрави навики во секојдневното 

живеење, а посебно кај учениците и најмалите во градинките. Одржани се 

средби со директорите на училиштата, со цел да спроведат активности за 

урбана мобилност и ги стимулација на децата за користење на велосипед и да 

градење здрави навики; 

- „Social biking Challenge“ проект на Европската унија со цел стимулирање на 

возење велосипед како секојдневна навика. Проект со три неделен предизвик, 

каде граѓаните преку веб апликација ја внесуваат својата маршрута и се 

натпреваруваат со останатите градови во Р. С. Македонија како и од Европа; 

- „Донеси стар уред и земи ваучер со попуст за нов“! - претставува акција за 

собирање на отпадна електрична и електронска опрема, која континуирано се 

реализира во изминатите години во Општина Центар во соработка со 

колективниот постапувач „Нула отпад“. Овој проект се спроведува три години и 

реализирани се бројни акции во урбаните заедници, едукативни работилници 

во основните училишта и градинки на територија на општината, изработени се 

многу информативни постери, едукативни боенки, доделени се ваучери на 

граѓаните за предаден отпад, доделени се повеќе награди и донации за 

градинките, урбаните заедници и донации за домаќинства од социјално 

загрозена средина. 

    

Слика 42 Информативни и промотивни материјали за едукација и информирање на граѓаните 

- Географскиот информатички систем (ГИС) Општина Центар е првата општина 

во Р. С. Македонија која го воведе. Оваа услуга е достапна и корисна за сите 

заинтересирани граѓани кои сакаат да се информираат за урбанистичкото 

планирање на општината. Со примена на ГИС порталот се олеснува пристапот 

до податоци на граѓаните, а воедно се заштедува и времето потребно да се 

дојде до потребна информација со која располага оваа технологија. За 

поголема транспарентност пред граѓаните, општината постојано работи на 

надградување на ГИС порталот со податоци за урбаната опрема: улично 

осветлување, канти, клупи, шахти и сл., со што ќе се овозможат поголеми и 
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подобри услуги, подобрена и побрза комуникација со граѓаните, но и поголема 

ефикасност во работењето на службите на општината; 

- “Полицајци – велосипедисти“ со цел подобрување на  ефикасноста во 

извршување на секојдневните задачи и активности на униформираните лица во 

централното градско подрачје и придонесе и во заштита на животната средина. 

Полицајците – велосипедисти треба да бидат главен двигател во 

имплементацијата на проектот „Полицијата и граѓаните“ со нови стандарди и 

начини на комуникација и соработка, посочуваат од општината; 

- Општина Центар од почетокот на 2019 година воведува опција за пријавување 

на комунални проблеми од страна на граѓаните преку вибер или смс порака, а 

активноста е дел кампањата за решавање на комуналните проблеми и чистење 

на општината. 
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5 SWOT АНАЛИЗА 

Неодминлив сегмент при планирањето на активностите за заштита на животната 

средина во Општината претставува идентификување на: силните страни, можностите, 

заканите и слабите страни. Сите овие елементи ќе ги детерминираат насоките кон кои 

треба да се движи Општината за да постигне повисок степен на заштита на животната 

средина. 

SWOT Анализата беше спроведена со членови на работните групи (во кои членуваа 

претставници од јавни претпријатија, институции и од локалната самоуправа на 

Општина Центар). Истата помогна во идентификување на клучните 

предизвици/проблеми, како и одредување на препораки за нивно навремено 

решавање и надминување на сегашните состојби. 

При спроведување на анализата на сите 7 тематски области (воздух, вода, отпад, 

бучава, биолошка разновидност и урбано зеленило, јавна свест, информирање на 

јавност, вклучување на јавноста) беа дискутирани следните сегменти: 

 Кои се силни страни на Општината во сите 7 обработени тематски области и на 

кој начин истите можат да се искористат за подобрување на состојбите во 

животната средина; 

 Кои се слабите страни на Општината во сите 7 обработени тематски области и 

на кој начин истите поефикасно да бидат надминати за да се претворат во 

придобивки и предности при справување со состојбите со животната средина; 

 Кои се можностите со кои располага Општината преку кои може да обезбеди 

повисок степен на заштита на животната средина;  

 Кои се закани за неспроведување на можностите и на кој начин Општината 

може успешно да ги надмине истите. 

При спроведување на анализата се разви активна дискусија околу сегментот на 

собирање податоци за количините собран отпад од надлежните претпријатија, кои 

Општината би ги ажурирала на годишно ниво и врз основа на кои ќе ги проектира 

идните чекори во справување со отпадот. Исто така беше нагласено и присуството на 

неформалниот сектор кој го руши функционирањето на колективните постапувачи, не 

се евидентирани во системот а имаат економски профит од нивното делување. SWOT 

Анализата е прикажана во следната табела. 
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Табела 54 Резултати од спроведена SWOT Анализа 

Управување со животната средина 
Воздух, Бучава, Вода, Отпад, Урбан развој и искористување на земјиште, Биолошка 

разновидност и урбано зеленило, Јавна свест, информирање на јавноста, вклучување 
на јавноста 

Силни страни на општината 
 
1. Активности за подигнување еколошката 

свест кај граѓаните (акции за селективно 

собирање отпад, едукативни кампањи, 

флаери, постери) 

2. Постоење канцеларија за млади 

3. Интеракција и реагирање на поплаките на 

граѓаните 

4. Редовно обновување, збогатување и 

аранжирање на урбаното зеленило 

5. Одржување акции и денови за 

организирано собирање на отпад 

(градежен шут, електрична и електронска 

опрема и сл.) 

6. Успешна и континуирана соработка со 

колективните постапувачи со различни 

фракции на отпад 

7. Редовни контроли на општинските 

инспектори по пријава на граѓаните 

8. Вложување на финансии и активности 

поврзани со енергетска ефикасност 

9. Изградба и одржување на игралишта за 

деца 

10. Изградба и одржување на чешми, 

фонтани, клупи и останата урбана опрема 

11. Континуирано инвестирање во 

реконструкција на водоснабдителниот и 

канализациониот систем  

12. Користење на бунарска вода за 

наводнување на зеленилото (20 %) 

13. Зголемување на должината на пешачки 
патеки и ослободување на пешачката 
зона 

14. Воведување зона 30 km/h на смирен 
сообраќај за безбеден Центар  

15. Субвенции за велосипеди и е-тротинети 

16. Обнова на фасади, замена на прозорци и 
осветлување во основните училишта и 
градинки 

Слаби страни на општината 
 
1. Недостаток на континуирани, достапни 

податоци за квалитет на амбиентaлен 
воздух 

2. Недостаток на Програма за енергетска 
ефикасност; 

3. Недоволна искористеност на 
топловодниот систем за загревање на 
објектите 

4. Застарен возен парк на јавниот превоз 
5. Застарен возен парк на граѓаните 
6. Зголемено ниво на бучава од сообраќај и 

угостителски објекти во станбени објекти 
7. Непостоење на континуиран мониторинг 

на бучава во општината 
8. Голем процент на загуби во 

водоснабдителниот систем 
9. Дотраеност на цевки во 

водоснабдителниот и канализациониот 
систем 

10. Загуби на вода во водоснабдителниот 
систем; 

11. Неисчистено корито на река Вардар (од 
наноси и отпад) дополнителен фактор за 
појава на поплави 

12. Зголемена урбанизација (непланска) на 
цела територија на општина 

13. Надминување на процентот на 
изграденост на ниво на парцела кој 
изнесува максимум 70% 

14. Надминување на коефициентот на 
искористеност од 3,5. 

15. Не се обезбедува 20% зеленило на ниво 
на парцела според новиот Закон за 
урбано зеленило. 

16. Недостаток на потребна инфраструктура 
која би ги задоволила потребите на 
граѓаните 

17. Недостаток на визија и стратешки 
документи за сообраќајот на ниво на 
Скопски регион, град Скопје и на ниво на 
општини; 

18. Недостаток на кадар во Општината 
сообраќајни инженери; 

19. Неодржлив сообраќаен модел базиран на 
индивидуалниот превоз со автомобил; 

20. Некоординирано планирање на намената 
на земјиштето и транспортниот систем; 

21. Лоша состојба на  тротоарите и 
пешачките острови  

22. Непристапност на тротоари, пешачки 
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Управување со животната средина 
Воздух, Бучава, Вода, Отпад, Урбан развој и искористување на земјиште, Биолошка 

разновидност и урбано зеленило, Јавна свест, информирање на јавноста, вклучување 
на јавноста 

патеки и поголем дел од јавните 
површини во Општината за луѓето со 
посебни потреби (инвалиди,слепи лица и 
сл.), инвалидски и детски колички, 
велосипеди и тротинети итн. 

23. Небезбедност на ранливите групи 
учесници во сообраќајот, особено околу 
училиштата и градинките во Општина 
Центар. 

24. Узурпирани пешачки површини од 
паркирани возила на несовесни граѓани, 
од летни тераси на угостителски објекти, 
од несоодветно поставена урбана 
опрема, неплански засадени дрвја итн.  

25. Укинување на нормативите во 
урбанистичкото планирање и усвојување 
на планови кои не го земаат предвид 
јавниот интерес, одржливиот развој и 
важечките стандарди; 

26. Зголемување на потенцијалот за поплави 
во централното градско подрачје како 
резултат на интензивните градби во 
коритото на река Вардар; 

27. Прекумерна урбанизација која го 
оневозможува обезбедувањето на хумани 
услови за живеење на граѓаните на 
Општина Центар; 

28. Несоодветна инфраструктура која не ги 
задоволува потребите на ново 
изградените објекти (паркинг места, 
приклучок за парно, садови за 
одлагање/селектирање на отпад); 

29. Отежнат пристап до постоечки и 
новоизградени објекти поради зголемен 
% на изграденост на парцели (отсуство на 
простор за приод на возила за 
противпожарна заштита, брза помош и 
комунални претпријатија); 

30. Издавање картички за паркинг без 
податоци за обезбеден паркинг на 
парцела; 

31. Чести застои и сообраќајни шпицеви кои 
прават дополнителен метеж, бучава и 
зголемено нарушување на квалитетот на 
воздухот; 

32. Недостаток од план за мобилност кој ќе 
креира добар транспортен модел и ќе 
овозможи подобрување на безбедноста и 
сигурноста на пешаците и 
велосипедистите, намалување на 
загадувањето на воздухот, намалување 
на бучавата, емисијата на гасови итн. 

33. Застарен возен парк на возилата на 
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Управување со животната средина 
Воздух, Бучава, Вода, Отпад, Урбан развој и искористување на земјиште, Биолошка 

разновидност и урбано зеленило, Јавна свест, информирање на јавноста, вклучување 
на јавноста 

граѓаните, автобуските превозници и 
такси превозниците; 

34. Недоволна искористеност на 
топловодниот систем за загревање на 
објектите; 

35. Заробени дрвја, кои се 
цементираат/поплочуваат до самото 
стебло или пак се ставаат во несоодветни 
жардињери 

36. Деградација на урбано зеленило (од 
несовесни граѓани и поради градежна 
експанзија) 

37. Низок степен на селекција на отпад 
38. Нестандардни депонии 
39. Незадоволително ниво на хигиена во 

општината 
40. Голем број уличните кучиња и отсуство на 

решение за справување со проблемот 
41. Слаба медиумска покриеност на 

кампањите и акциите кои ги спроведува 
општината во насока на заштита на 
животната средина  

Можности за општината 

1. Зголемување на соработката со град 

Скопје и МЖСПП во насока на преземање 

на заеднички координирани акции кои би 

дале видливи и долгорочни резултати на 

планот на заштита на животната средина 

2. Континуирана едукација на локалната 

администрација за унапредување на 

сопствените капацитети со цел нивна 

зголемена ефикасност и решавање на 

проблемите поврзани со животната 

средина преку интегриран пристап 

3. Соработка со експерти од областа на 

животната средина со цел подигнување 

на квалитетот на животната средина и 

надминување на евидентираните 

проблеми  

4. Заложби на општината за прогласување 

на рестриктивен сообраќаен режим по 

можност поголемиот дел да биде 

претворен во пешачка зона 

5. Општина Центар ја потпиша 

декларацијата на UNISDR (United Nations 

Office for Disaster Risk Reduction - 

Канцеларија за намалување на ризици од 

катастрофи на Обединетите нации) 

6. Зголемување на соработката меѓу 

Закани кон општината 

1. Концентрација на голем дел од 

административните објекти на 

национално ниво на нејзина територија 

2. Зголемена урбанизација, непланска 

градба и отсуство на следење на 

реализацијата на урбанистичките 

планови 

3. Пренамена на станбен во деловен 

простор  

4. Нерационално користење на водата за 

пиење (за полевање, за миење на улици, 

за миење на возила) 

5. Недоволен капацитет на јавните 

претпријатија за спроведување на 

активностите во согласност со потребите 

на граѓаните 

6. Полни садови со отпад и расфрлен отпад 

во околина на садовите, мини депонии 

како лоша слика која го нарушува ликот 

на општината 

7. Можности за поплава од излевање на 

реката Вардар поради изградбата на 

административни објекти во непосредна 

близина на нејзиното корито, како и 

поставување на угостителски објекти во 

нејзиното корито 
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Управување со животната средина 
Воздух, Бучава, Вода, Отпад, Урбан развој и искористување на земјиште, Биолошка 

разновидност и урбано зеленило, Јавна свест, информирање на јавноста, вклучување 
на јавноста 

Општина Центар и МСП (мали и средни 

претпријатија) за нивно поттикнување во 

насока на постигнување на еколошките 

стандарди 

7. Искористување на потенцијалите на Парк 

шумата Водно за развивање на еко 

туризам 

8. Искористување на потенцијалите на 

културно историските обележја на 

територија на општината за нејзина 

поголема промоција (што би значело и 

нивно континуирано одржување) 

8. Зголемен здравствен ризик кај 

населението од нарушениот квалитет на 

воздухот особено изразен во зимските 

месеци 

9. Слабо обучена општинска 

администрација за пристап до 

финансиски фондови 
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6 УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

6.1 Организациона поставеност во Општина Центар за заштита на 

животна средина 

Статутот на Општина Центар претставува основен акт кој го носи Советот на 

општината. Со Статусот се регулирани надлежностите на Советот и работните тела на 

општината вклучувајќи ги и прашањата поврзани со заштита на животната средина. Во 

рамки на Советот делува и Комисијата за комунални работи и заштита на животната 

средина и природата која: ги доставува до Советот за изгласување документите 

поврзани со заштита на животна средина, ги застапува иницијативите на граѓаните 

поврзани со животна средина, соработува со општинската администрација која е 

одговорна за животна средина. 

Во Општина Центар, надлежностите за заштита на животна средина ги спроведуваат 

двајца советници за животна средина, кои што работат во Секторот за уредување на 

градежно земјиште и заштита на животна средина и еден овластен инспектор за 

животна средина во Сектор за Инспекциски работи. Советниците за животна средина 

се задолжени за подготовка на Годишните Програми за животна средина и нивно 

спроведување, контрола на пристигнатите Елаборати за животна средина и нивно 

одобрување, како и за спроведување различни проекти, кампањи и едукации од 

областа на заштита на животна средина.  

Советниците учествуваат во подготовка и спроведување на Комуналната програма, 

под-програма - Паркови и зеленило, подготовка на постапки и документација за избор 

на изведувач на проекти за хортикултурно уредување на локации, со системи за 

полевање. Тие исто така, даваат мислење за уредување на локации, учествуваат во 

заеднички акции со град Скопје, општините во Градот и Министерствата. Остваруваат 

редовна соработка со град Скопје, Секторот за животна средина и јавните 

претпријатија во надлежност на Градот, како ЈП “Комунална хигиена” Скопје, ЈП 

“Паркови и зеленило” и ЈП “Водовод и канализација” Скопје, во реализирање на 

заеднички теренски активности. Советниците остваруваат соработка и реализирање 

на проекти со колективните постапувачи за отпад, различни невладини организации и 

здруженија на граѓани.  

6.1.1 Инспекциски надзор 

Инспекцијата за животна средина, спроведува активности во рамките на Секорот за 

инспекциски надзор, преку овластен инспектор за животна средина, кој што работи 

согласно подготвена годишна програма. Работните активности опфаќаат: редовен 

инспекциски надзор, теренски посети на правни субјекти по пријава од граѓани, 

донесување управни акти во инспекциска постапка, административна работа и 

редовна комуникација со државни инспектори за животна средина, овластените 

инспектори за животна средина од град Скопје и другите општини во Градот. 
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Инспекцискиот надзор се спроведува плански, со опфат на реони во општината, со 

цел да бидат опфатени сите правни субјекти, кои што вршат дејности или активности 

кои што имаат влијание врз животната средина. Овие правни субјекти, подлежат на 

изработка на Елаборати за животна средина, согласно член 24 од Законот за животна 

средина, кои што ги одобрува општината. Дејноста е одредена во Уредбата, Прилог 2. 

Контролата на одобрените елаборати и почитување на мерките во Програмата, 

спроведува овластен инспектор за животна средина. Најчесто, задолжени за елаборат 

се: објекти за сместување и сервисни дејности со храна (кафулиња, сендвичари, 

пекари, пржилници, слаткарници, ресторани) и услужните дејности (автомеханичарски 

работилници, сервиси и автоперални). 

Во доменот на спроведување на законските надлежности од област заштита на 

животната средина, овластените инспектори за животна средина од општините во 

град Скопје, постапуваат по: Законот за животна средина, Законот за заштита од 

бучава, Закон за управување со отпад, Законот за управување со отпад од пакување, 

Законот за управување со електричен и електронски отпад, Законот за управување со 

батерии и акумулатори, Закон за јавна чистота, Закон за квалитет на воздух. 

Во однос на Законот за квалитет на амбиентен воздух и Законот за управување со 

отпад, постапуваат овластени инспектори на град Скопје, за целата територија на 

градот Скопје.  

Во однос на Законот за управување со отпад, како и согласно Законот за јавна чистота 

општината преку сезонските работници врши одржување на хигиената на 

сообраќајниците кои се во нејзина надлежост, го собира отпадот, врши расчистување 

на нелегалните депонии на нејзина територија. Општина Центар има назначено 4 

комунални редари кои пропишуваат мандатни казни на лица кои несоодветно 

постапуваат со отпад. Во 2017 година пропишани се околу 100 мандатни казни. 

Во однос на Законот за бучава во животната средина, инспекцискиот надзор се 

извршува во угостителски објекти, кафулиња и ресторани, каде што не се почитуваат 

граничните вредности на бучавата во животната средина. Општината има склучен 

Договор со овластена лабораторија за мерење на бучава, која што по налог, извршува 

мерење на одредени локали. Извештаите од мерењата се доставуваат до 

овластениот инспектор да преземе понатамошни дејствија, доколку ги надминуваат 

МДК, им се дава платен налог за наплата на глоба за сторен прекршок. 

Соочени со бројни проблеми, кои што произлегуваат од непочитување на законските 

обврски на правните субјекти и стандарди во животната средина, инспекцијата за 

животна средина, наложува преземање мерки за превенција, отстранување на 

причините на загадувањето, технички мерки и решенија за спречување на загадување 

на животната средина. Најголем број од пријавите на граѓани се однесуваат на 

бучавата од гласна музика од угостителски објекти, како и од испуштање на чад и 

мирис од процесите на подготовка на храна од оџаците и вентилационите испусти на 
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сендвичарите и рестораните. Општината ја контролира нивната работа преку 

елаборатите, но не е вклучена од почетокот при обезбедување документација за 

работа на одреден правен субјект.  Најголемиот проблем е што сите деловни објекти, 

со дејност угостителски се отворени во станбени згради. 

При отварање на локал, угостителски објект (ресторан, сендвичара и др.) правните 

лица поднесуваат Пријава за исполнување на минимално-технички услови за вршење 

на угостителска дејност и започнување со работа, во Министерство за економија и 

Државен пазарен инспекторат, кои што се надлежни за издавање дозвола за работа. 

Агенцијата за храна и ветеринарство, им издава Решение за Оператор со храна. 

Инспекцискиот надзор го вршат пазарни инспектори. Во однос на одржување на 

исправност на оџаци, димоводни уреди, системи за воздух, системи за воздушно, 

водено греење, огништа, котли за парно греење во објекти, како и во индустриски и 

занетчиски постројки, инспекцискиот надзор го врши Дирекцијата за заштита и 

спасување преку инспектори за заштита и спасување. 

Угостителските објекти најчесто узурпираат дел од јавниот простор и го спречуваат 

слободното движење на граѓаните со поставување на урбана опрема надвор од 

нивните деловни простории со добиено одобрение од град Скопје, но без 

координација со општината за усогласување со нејзините урбанистички планови. 

Надворешните простори на деловните субјекти покрај тоа што го спречуваат 

слободното движење на граѓаните претставуваат дополнителен извор на бучава и 

вознемирување на жителите во станбените објекти до доцните ноќни часови.   

6.2 Невладини организации 

Општина Центар, континуирано соработува со различни здруженија на граѓани, групи 

граѓани, консултантски организации во однос на различни теми, со цел решавање на 

проблемите во различни сфери на живеењето. 

Во текот на изминатите години, општината остварила соработка со организацијата „Go 

Green“ (Го Греен), во однос на спроведување на проектот за управување со отпадни 

батерии, во кој група на волонтери од организацијата спроведуваа едукација и 

практично собирање на батерии во основните училишта од Општина Центар. 

Две училишта добија признанија за собрана најголема количина батерии во однос на 

другите основни училишта од другите општини во град Скопје. 

Соработка се оствари и со организацијата Еко-свест, за дискусии околу различни 

прашања на тема загадување на воздухот.  

На територија на Општина Центар, е поставен првиот столб со растенија, кај хотел 

Мериот, (City Tree), кој го намалува загадувањето на воздухот во центарот на Градот. 

Општината ја спроведува Архуската Конвенција, преку овозможување на пристап до 

информации за прашања од областа на заштита на животна средина и учество во 

процесите на одлучување, преку Координаторите во урбаните заедници, кои што се 
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мост на граѓаните со општината. Општината дава информации, согласно Законот за 

слободен пристап до информации. 

Групи граѓани и претставници на невладини организации можат да присуствуваат на 

Седниците на Советот на општината, со претходна најава. 

За различни прашања од област заштита на животна средина, општината дава 

информации и документи на организации, учествува со свои претставници на настани 

за одбележување на еколошки празници, работилници и семинари. 

6.3 Идентификација на проблеми во делот со управување со животната 

средина 

 Недостаток на административен капацитет на општината за преземање на 

мерки за унапредување на животната средина; 

 Деградирање на животната средина преку урбанизирање на слободни јавни 

површини и нивна пренамена во градежно земјиште; 

 Низок степен на ефекти од спроведување на инспекцискиот надзор и работата 

на комуналните редари што е најизразено во централното подрачје на 

општината (отпадоци надвор од садовите за отпад, преполни садови за отпад, 

не користење на садовите за селектирање на отпад, расфрлени отпушоци од 

цигари, оштетена урбана опрема) што воедно претставува и грда слика за 

главниот град; 

 Недостаток на континуирани кампањи од страна на општинската 

администрација за подигање на јавната свест кај граѓаните за заштита на 

животната средина; 

 Недостаток на дата база (Катастар на загадувачи на територија на Општина 

Центар) за сите деловни субјекти; 

 Недостаток на континуирана комуникација и воспоставен систем на соработка 

меѓу општинската, градската и владината администрација во делот на заштита 

на животната средина со цел постигнување на подобри резултати и 

унапредување на животната средина; 

 Недоволна соработка со НВО во областа на заштита на животната средина и 

енергетска ефикасност и нивно медиумско презентирање; 

6.4 Препораки за решавање на клучните проблеми во делот со 

управување со животната средина 

 Зголемување на бројот на едуциран кадар во рамки на локалната 

администрација на Општина Центар од областа на заштита на животната 

средина; 

 Преточување во дело на заложбите на Општината за значителен пораст на % 

на зелени површини на нејзина територија; 
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 Заеднички настап на инспекторите од Општина Центар и град Скопје за 

најсторого санкционирање на несовесните граѓани кои вршат нарушување на 

животната средина со своето однесување; 

 Континуирана и координирана кампања заедно со институциите на национално, 

регионално и локално ниво за подигање на јавната свест за заштита на 

животната средина; 

 Подготовка на Катастар на загадувачи на територија на Општина Центар што ќе 

претставува појдовна точка за општината да ги идентификува загадувачите на 

своја територија, каков тип на деловна активност обавуваат, што ќе и помогне 

да превземе соодветни активности за подобрување на состојбите со животната 

средина; 

 Воспоставување на комуникација со одговорни лица од областа на заштита на 

животната средина меѓу Општина Центар, град Скопје и МЖСПП со цел 

координирано делување за поголема заштита на животната средина; 

 Зголемување на соработката и вклучување на поголем број на НВО заради 

повисок степен на заштита на животна средина и стекнување на синоним за 

зелена општина.  
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7 УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА 

7.1 Анкета на еколошките состојби во општината 

Испитувањето на јавното мислење е важен фактор во дефинирањето и посочувањето 

на приоритетните проблеми со животната средина во општината. 

Основна цел на ова истражување претставува утврдување на мислењето на граѓаните 

на Општина Центар во врска со состојбата на животната средина како и посочување 

на проблеми со кои се соочуваат во нивното секојдневие. 

За таа цел беше изготвен анкетен прашалник со вкупно 18 прашања, даден во 

ПРИЛОГ 3. 

Секое прашање даваше можност за повеќе одговори во однос на проблемите со кои 

се соочуваат граѓаните, состојбата со медиумите на животната средина во општината, 

енергетската ефикасност, сообраќајот итн. Исто така секое прашање во анкетниот 

лист содржеше простор за слободно изразување на мислењето, дополнувања на 

понудените одговори, како и простор за предлог решенија и мерки за надминување на 

проблемите.  

Анкетата беше спроведена во периодот октомври - декември 2018 година, а беа 

опфатени вкупно 296 испитаници или 0,56 % од вкупниот број на жители во Општина 

Центар. 

Прашалникот за граѓаните беше достапен во печатена и електронска форма. Беа 

отпечатени и дистрибуирани вкупно 300 примероци од анкетниот прашалник, а линкот 

за електронска форма на прашалникот беше објавен на веб страната на Општина 

Центар. 

7.1.1 Резултати од анализа на одговорите добиени по одделни прашања 

Првиот дел на прашалникот се однесува на демографските прашања пол, возраст, 

статус и образование на анкетираните граѓани. Добиените податоци се дадени во 

следните графички прикази. 

  

Графикон 28 Графички приказ на полот и статусот на анкетираните граѓани 
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Графикон 29 Графички приказ на возрасна група и образование на анкетираните граѓани 

Од анкетираните граѓани 68,6 % се од женски пол и 31,4 % од машки пол. Најголемиот 

број од нив 77,5 % се вработени. Од вкупниот број на анкетирани 45,1 % се на возраст 

од 41 до 65 год., 41,4 % се на возраст од 26 до 40 год. Според степенот на 

образование, најголем дел од испитаниците 74,8 % се со високо образование. 

За да ги утврдиме најважните проблеми во животната средина со кој секојдневно се 

соочуваат граѓаните на Општина Центар го поставивме следното прашање број 1. 

Што најмногу Ви пречи на еколошки план во Вашето населено место? 

(заокружете го редниот број на седум најважни одговори). Во ова прашање беа 

понудени  21 одговори, со можност за избор на повеќе одговори и можност за 

дополнување на истиот. Резултатите од добиените одговори по ова прашање се 

прикажани на следниот графикон: 

 
Графикон 30 Графички приказ на седум најважни истакнати проблеми на еколошки план од 

анализа на прашањето: Што најмногу Ви пречи на еколошки план во Вашето населено место?   

Од графичкиот приказ можеме да заклучиме дека граѓаните на Општина Центар како 

најзначајни проблеми на еколошки план ги истакнуваат следните: Загадувањето на 

воздухот од сообраќајот со 12,6 % (од вкупниот број одговори) или 74 % од вкупниот 
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број испитаници бил заокружен овој одговор. Густиот сообраќај во централното 

градско подрачје 11,4 % (од вкупниот број одговори) односно кај 66,6 % од вкупниот 

број испитаници бил даден овој одговор.  

Следното прашање во анкетниот прашалник беше: Според степенот на загаденост 

на животната средина, Општина Центар според Вас е: 

1. Незагадена 

2. Незначително загадена 

3. Средно загадена 

4. Високо загадена 

По ова прашање 79,2%  од анкетираните граѓани се изјаснија дека Општина Центар е 

високо загадена, 35,2% сметаат дека е средно загадена, додека по 1,2% сметаат дека 

Општина Центар е незначително загадена, односно незагадена. 

Резултатите од анализираните одговори се дадени во следниот графички приказ: 

 
Графикон 31 Графички приказ на анализираните одговори на прашањето: Според степенот на 

загаденоста на животната средина, Општина Центар според Вас е?  

Прашањето бр. 3 се однесуваше на загаденоста на медиумите на животната средина 

и гласеше: По Ваше мислење кои медиуми се најзагадени во општината?   

Резултатите од анализираните одговори се дадени на следниот графички приказ:  

 

Графикон 32 Графички приказ на дадените одговори на прашањето: По Ваше мислење кои 

медиуми се најзагадени во општината? 
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58,6 % од граѓаните се изјаснија дека воздухот е најзагаден медиум во општината, 

24,8 % од нив сметаат дека најзагаден медиум е водата во р. Вардар, 13,3 % сметаат 

дека најзагаден медиум е почвата, додека 3,3 % за најзагадена ја сметаа водата за 

пиење. 

На следното прашање број 4: Што друго по Ваше мислење придонесува кон 

оценката за степенот на загаденост на животната средина во Вашата општина? 

Најголем %, 21,9 % од анкетирани граѓани сметаат дека непланското градење и 

користење на земјиштето придонесува кон оценката за степенот на загаденост на 

животната средина. Останатите одговори на анкетираните граѓани се дадени во 

следниот графички приказ: 

 

Графикон 33 Графички приказ на дадените одговори на прашањето: Што друго по Ваше 

мислење придонесува кон оценката за степенот на загаденост на животната средина во 

Вашата општина? 

Прашањето број 5: Каде ги гледате причините за загадувањето? Беше поставено со 

цел да се согледа размислувањето на граѓаните за причините на загадување на 

медиумите на животната средина во Општина Центар. Во ова прашање беше 

потребно, анкетираните граѓани, да изберат и заокружат пет најважни причини за 

загадувањето.  

Според дадените одговори на граѓаните како најголема причина за загадување во 

општина претставува нискиот степен на еколошка свест кај граѓаните со 21,2 % од 

вкупниот број анкетирани граѓани. Овие одговори се прикажани на следниот графички 

приказ: 
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Графикон 34 Најважни пет причини за загадување во Општина Центар 

Следното прашање (бр. 6) се однесуваше на влијанието на еколошките проблеми, 

односно истото гласеше: Еколошките проблеми во Општина Центар имаат 

најголемо влијание врз:  

Побаравме од граѓаните да ги степенуваат понудените одговори во прашањето на 

скала од 1 до 6 според значењето. Најзначајно со 6, а помалку значајно со 1. 

Понудените одговори на прашањето, беа: 

Резултатите од начинот на кој анкетираните граѓани гледаат на значајноста на 

еколошките проблеми во Општина Центар, се дадени во следниот графички приказ.  

 

Графикон 35 Добиени резултати од анкетно прашање за степенување на еколошките 

проблеми во Општина Центар според значајноста (помалку значајното со 1, повеќе значајно со 

2, најзначајното со 6) 

Во следното седмо прашање Најзначајни еколошки вредности за Општина Центар, 

побаравме од  граѓаните да идентификуваат три најважни еколошки вредности. 
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Резултатите од анализата направена по ова прашање се дадени во следниот 

графички приказ: 

 

Графикон 36 Добиени резултати од анкетно прашање: Најзначајни еколошки вредности за 

Општина Центар 

Од анализата на одговорите по прашањето за издвојување на три најзначајни 

еколошки вредности за Општина Центар, може да констатираме дека анкетираните 

граѓани ги издвоија следните еколошки вредности: обезбедување на квалитет на 

воздух со 70,6 %, здравјето на луѓето 64,5 % и чиста и зелена општина 64,2 %. 

Целта на следната група прашања 8, 9 и 10, беше да анализираме и утврдиме на кој 

начин и колку учествува јавноста во Општина Центар, кога се во прашање донесување 

одлуки од областа на животната средина, како и со која активност во иднина би се 

ангажирале во областа на заштита на животната средина. Од анализата на добиените 

резултати можеме да заклучиме дека:  

Според мислењето на граѓаните во однос на прашањето за Учество на јавноста во 

донесување на одлуки од областа на животната средина во општината истото е 

незначително/пасивно со 88,4 %, додека 11,6 % од нив сметаат дека јавноста активно 

учествува во донесување одлуки од областа на животната средина во општината. 

 
Графикон 37 Резултати од анализа на прашање Учеството на јавноста во донесување на 

одлуки од областа на животната средина во општината е: 
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На прашањето бр.9: Вашето учество во донесувањето на одлуки од областа на 

животната средина во општината било преку: добивме одговор дека 61,1 % од 

граѓаните не учествувале, 17,2 % од нив учествувале во јавни расправи и трибини при 

донесување на важни документи за општината, а 7,8 % учествувале преку членување 

во НВО. 

 
Графикон 38 Резултати од анализа на прашањето: Вашето учество во донесувањето на 

одлуки од областа на животната средина во општината било преку 

На прашањето Со која активност би се ангажирале во заштитата на животната 

средина во општината 60,8 % од анкетираните граѓани би учествувале во еколошки 

акции, 38,2 % би учествувале во изработка на одредени еколошки проекти, додека 

19,6 % би земале учество во јавни трибини, разговори и емисии на радио и телевизија.  

 

Графикон 39 Резултати од анализа на прашањето: Со која активност би се ангажирале во 

заштитата на животната средина во општината 

Следната група прашања (број 11, 12, 13, 14 и 15) во анкетниот прашалник се 

однесуваа на начин на загревање на домовите, можностите за промена на начинот на 

греење и енергетската ефикасност на објектите. 

Одговорите на прашањето број 11: Каков систем за греење користите сега? се 

дадени на следниот графикон.  
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Графикон 40 Резултати од анализа на прашањето Каков систем за греење користите сега? 

Следното прашање беше поврзано со претходното и се однесуваше на енергенсите 

кои граѓаните ги користат за загревање (добивање топла вода, готвење и сл.). Според 

анализираните одговори најголем процент 82,9 % од граѓаните за загревање ја 

користат електричната енергија. Добиените одговори се прикажани на следниот 

графички приказ. 

 

Графикон 41 Резултати од анализа на прашањето: Каков енергенс користите за добивање 

топла вода, готвење и сл. 

На следното поврзано прашање бр.13: Дали размислувате за промена на системот 

за греење/ загревање со нов поекономичен, поефтин и еколошки подобен 

систем? Добивме одговор според кој може да се констатира дека размислувањето на 

граѓаните се подеднакво поделени, односно 49,3 % од нив размислуваат за промена 

на системот за греење, додека 52,6% не размислуваат за промена на истото. 

 

Графикон 42 Резултати од анализа на прашањето Дали размислувате за промена на системот 

за греење/ загревање со нов поекономичен, поефтин и еколошки подобен систем? 
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Следното прашање Колкаво намалување на трошоците за греење/за загревање би 

Ве убедило да го смените сегашниот начин на греење? беше поставено со цел да 

се разгледа можноста за промена во размислувањето на граѓаните од аспект на 

промена во начинот на греење/загревање и користење на поекономичен и еколошки 

по подобен систем на греење.  

Од анализата на добиените одговори по ова прашање, заклучивме дека 58,1 % од 

граѓаните би го смениле досегашниот начин на греење/загревање доколку трошоците 

за греење се намалaт за повеќе од 15%. На следниот графикон се дадени одговорите 

по ова прашање. 

 

Графикон 43 Резултати од анализа на прашањето: Колкаво намалување на трошоците за 

греење/за загревање би Ве убедило да го смените сегашниот начин на греење? 

Во однос на енергетската ефикасност на објектите односно прашањето 15. Дали 

вашиот објект има соодветна топлинска и звучна изолација? одговорот на 

анкетираните граѓани е прикажан во следниот графички приказ. 

 

Графикон 44 Резултати од анализа на прашањето Дали вашиот објект има соодветна 

топлинска и звучна изолација? 

Следните две прашања во анкетниот прашалник се однесуваа на сообраќајот и 

користење на транспортни средства од страна на граѓаните. Анализата на одговорите 

на прашањето бр. 16 Каков транспорт користите? ги даде следните резултати: 40,1 

% од граѓаните користат сопствено возило, 27,7 % користат јавен превоз, 24 % од нив 

користат велосипед, такси превоз користат 5,5 % додека 2,7 % користат комбиниран 

превоз. 
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Графикон 45 Резултати од анализа на прашањето Каков транспорт користите? 

Од граѓаните кои користат сопствено возило добивме одговор за староста на возниот 

парк. Резултатите од оваа анализа се дадени во следниот графикон: 

 

Графикон 46 Старост на возниот парк на анкетираните граѓани 

Додека во однос на горивото кое го користат овие возила доминира бензинот со 

54,8%, потоа дизел горивото (Еуро 4 и 5) со 38,7% и плин со 6,5%. 

На следното прашање Што би Ве мотивирало почесто да користите јавен превоз? 

Анализата од добиените одговори по ова прашање е дадена во  следниот графички 

приказ:  

 

Графикон 47 Резултати од анализа на прашањето: Што би Ве мотивирало почесто да 

користите јавен превоз?
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8 ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛЕАП И МОНИТОРИНГ ПЛАН  

За идентификуваните клучни предизвици, во рамки на ЛЕАП за Општина Центар, 

предложени се мерки и активности за нивно надминување опфатени во Акционен план 

од кои дел се во надлежност на Општина Центар, а дел се со поделена надлежност 

меѓу општината и други институции.  Исто така, покрај Акциониот план даден е и План 

за Мониторинг план за следење на исполнувањето на Акциониот план. 

Со цел реализација на предложените мерки и активности, препорака е општината да 

формира Панел група (Технички Секретаријат) во која ќе номинира членови од 

соодветните сектори од општината (ЛЕР, Сектор за урбанизам, Сектор за уредување 

на градежно земјиште, за комунални работи и заштита на животна средина; Сектор за 

инспекциски работи, Сектор за финансиски прашања), чија задача ќе биде 

распределба на дефинираните активности од акциониот план согласно 

воспоставената динамика и нивна реализација.  

За дел од активностите, финансии може да се обезбедат од буџетот на Општината а 

за останатите, може да се подготват проекти со кои општината ќе аплицира до 

национални и меѓународни институции за финансиска поддршка и нивно 

спроведување. 

Акциите кои се однесуваат на разрешување на идентификуваните проблеми од иста 

област, може да се реализираат со заеднички пристап од идентификуваните надлежни 

институции, за постигнување на поголема ефикасност и финансиски заштеди. 
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Мерки и акции за надминување на идентификуваните клучни предизвици во надлежност на Општина Центар 

1. ВОЗДУХ 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (5): Застарен возен парк на граѓаните на Општина Центар 

ЦЕЛ: Намалување на загадувањето на воздухот предизвикано од мобилни извори  

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет 

(ден./годишно) 

Можни 

извори на 

финансирање 

Поттикнување на граѓаните за 

обновување на постојниот возен 

парк со нови возила со подобри 

перформанси во однос на 

заштита на животната средина 

Субвенционирање на граѓаните при набавка 

на еколошки возила со намалена 

потрошувачка на гориво и минимизирани 

емисии во воздухот 

Организирање јавна кампања со цел 

запознавање на граѓаните со придобивките 

од користењето на еколошки возила 

Општина 

Центар 

2019 - 2025  

 

6.000.000,00 

Буџет на 

Општина 

Центар 

 

Поттикнување на граѓаните за 

поактивно користење на јавниот 

превоз или други алтернативни 

начини на транспорт 

Субвенционирање на цената на чинење на 

билетот за јавен транспорт и 

субвенционирање на граѓаните при набавка 

на велосипеди/електрични тротинети 

Општина 

Центар/град 

Скопје 

2019 - 2025 

2.000.000,00 

Буџет на 

Општина 

Центар/ Буџет 

на град Скопје  

Воспоставување на транспортен 

модел кој на прво место ќе го 

стави пешакот 

Забрана за движење на тешки товарни 

возила низ централното градско подрачје 

Воведување на пешачки зони на повеќе 

Општина 

Центар/град 

Скопје 

2019 - 2025 

1.000.000,00 

Општина 

Центар/ Буџет 

на град 
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локации во општината 

Ослободување на пешачките патеки од 

урбана опрема, паркирани возила, итн.. 

Зголемување на должината на велосипедски 

патеки на територија на општината 

Скопје/МВР 

Подготовка на План за 

подобрување на пешачкиот и 

велосипедскиот сообраќај во 

општина Центар  

со план за проширување на пешачката зона, 

план за подобрување на пристапноста, план 

за велосипедски паркинзи 

  

 

 

      

 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција на 

следење 

Одговорни за следење и 

оценување 

Обновен возен парк кај граѓаните  Број на ново набавени еколошки возила 

Зголемена јавна свест за придобивките од 
нивно користење 

Еднаш годишно Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП  

Зголемена искористеност на јавниот превоз и 
останатите начини на „алтернативен“ превоз 

% на патници во јавниот превоз 

% на корисници на алтернативни средства за 
превоз (точаци, тротинети и сл.) 

% зголемена должина на велосипедски патеки 

% зголемени пешачки зони 

Еднаш годишно Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 
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Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција на 

следење 

Одговорни за следење и 

оценување 

% зголемени слободни пешачки патеки 

% на изградени патеки за слепи и лица со 
попреченост 

Помало загадување на воздухот од мобилни 
извори 

Трендови  на намалена загаденост на воздухот 
во однос на последните 5 години 

Еднаш годишно Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

 

2. ВОЗДУХ 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (2): Недостаток на податоци за објекти кои се загреваат на мазут, нафта или огревно дрво и 

годишна потрошувачка на истите 

ЦЕЛ: Обезбедување на релевантни информации за начинот и горивото со кое се загреваат објектите, како и годишна потрошувачка на 

различните видови на горива кои се користат за загревање. 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет 

(ден./годишно) 

Можни извори 

на 

финансирање 

Евидентирање на типовите на гориво 
кои се користат за загревање на 
објектите и инсталациите на 
територија на општината 

Спроведување на анкета за 
евидентирање на користењето на 
различни видови на горива за 
загревање на објектите за домување/ 
инсталациите и нивна годишна 
потрошувачка. 

Општина 
Центар 

2020 

300.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар 

Подготовка на предлог – Програма за 
субвенционирање на најранливите 
категории на засегнати граѓани во 
однос на начинот на загревање на 

Субвенционирање на граѓаните во 
однос на начинот на загревање на 
објектите (печка на пелети; инвертер 
клима уред и сл.)  

Општина 
Центар 

2020 

350.000,00 

 

Буџет на 
Општина 
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објектите и нејзино усвојување од 
страна на Советот на општината. 

Центар 

 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенциј

а на 

следење 

Одговорни за следење и 

оценување 

Точна евиденција за типовите на горива кои се 
користат од страна на граѓаните за загревање на 
објектите и количините на годишна потрошувачка на 
истите. 

Успешно спроведена анкета со добиени 
податоци и информации за типовите на 
горива кои се користат за загревање на 
објектите и нивна потрошувачка. 

2020 - 2025 Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Реализација на Програмата за субвенционирање на 
најранливите категории на засегнати граѓани во 
однос на начинот на загревање на објектите и 
нејзино усвојување од страна на Советот на 
општината. 

Број на субвенционирани граѓани и одвоени 
финансиски средства за нивна реализација 

2020 - 2025 Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

 

3. УРБАН РАЗВОЈ И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ  

НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (7): Узурпација на простор од угостителски објекти 

ЦЕЛ: Воспоставување на правила според кои ќе можат да се прошируваат просториите на угостителските објекти 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет 

(ден./годишно

) 

Можни 

извори на 

финансирање 

Евидентирање на деловните субјекти на 
територија на општината кои немаат 

Воспоставување Регистер на 
деловни субјекти на територијата 

Општина 2020 - 2025 500.000,00 Буџет на 
Општина 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            161 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет 

(ден./годишно

) 

Можни 

извори на 

финансирање 

изработен Елаборат за животна средина 
за надворешниот дел од објектот со кој 
стопанисуваат. 

на Општината кои немаат 
изработен Елаборат за животна 
средина за надворешниот дел од 
објектот со кој стопанисуваат. 

Засилен инспекциски надзор и 
задолжување за изработка на 
Елаборат за животна средина, кој 
ќе ги опфати сите делови на 
користен простор (внатрешен и 
надворешен) 

Центар/ 

град Скопје/  

Министерств
о за 
економија 

Центар 

Отпочнување со иницијатива за подготовка 
предлог Правилник за урбана опрема, кој 
ќе ги дефинира условите под кои ќе може 
да се прошири просторот на постоечките 
угостителски објекти 

Подготовка и усвојување на 
Правилникот за урбана опрема 

Општина 
Центар/ 

град Скопје 
2020 - 2025 100.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар 

Следење на спроведувањето на мерките 
предвидени со Правилникот за урбана 
опрема 

Зајакнат инспекциски надзор во 
угостителските објекти во однос на 
проширување на корисниот 
простор кој го опслужуваат. 

Општина 
Центар/ 

град Скопје 

2020 - 2025 700.000,00 
Буџет на 
Општина 
Центар 

Координирање со одговорни лица од град 
Скопје пред издавање на Решенија за 
поставување на урбана опрема од 
угостителските објекти во Општина Центар 

Издавање Решенија за 
поставување урбана опрема пред 
угостителските објекти во Општина 
Центар, во согласност со 
Правилникот за урбана опрема. 

Општина 
Центар/ 

град Скопје 
2020 - 2025 

/ / 
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Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција 

на следење 

Одговорни за 

следење и 

оценување 

Подготвен Регистер на деловни субјекти на 
територија на општината кои немаат 
изработен Елаборат за животна средина за 
надворешниот дел. 

% на изработени Елаборати за животна средина од 
страна на деловните субјекти. 

Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на 
ЛЕАП 

Подготовен Правилник за урбана опрема Подобрена состојба со уредување на просторот околу 
угостителските објекти 

Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на 
ЛЕАП 

Придржување кон мерките предвидени во 
Правилникот за поставување на урбана 
опрема и постапување по издадените 
Решенија 

Подобрена состојба со уредување на просторот околу 
угостителските објекти 

Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на 
ЛЕАП 

Воспоставена координација и комуникација 
помеѓу Општина Центар и град Скопје при 
издавање на решенија 

Број на издадени Решенија за поставување на урбана 
опрема усогласени со Правилникот за урбана опрема 

Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на 
ЛЕАП 

 

4. БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ  

НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (3): Деградација на урбаното зеленило заради градежна експанзија 

ЦЕЛ: Надомест на изгубено урбано зеленило при градежни активности и формирање на нови зелени површини во рамки на општината 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет (ден./ 

годишно) 

Можни извори 

на 

финансирање 
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Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет (ден./ 

годишно) 

Можни извори 

на 

финансирање 

Минимизирање на загуба на 
зеленило при изведување на 
градежни активности 

 

Задолжување на Инвеститорот за 
компензација на уништеното зеленило и 
засадување ново, во рамките на градежната 
парцела, во согласност со член 20, 23 од 
Законот за урбано зеленило (Сл. Весник на 
РСМ бр. 11/18 )  и подзаконските акти.  

Забрана за изведување на градежни 
активности за подигнување на станбени 
објекти во Парк Шума Водно 

Градежен 
инспектор/ 

Општина 
Центар/ град 
Скопје 

2019 - 2025 / / 

Контрола над изведувањето на 
градежните активности во 
однос на примена на условите 
предвидени со проектна 
документација и 
законодавството релевантно за 
урбано зеленило. 

Зајакнат инспекциски надзор при изведување 
на градежни активности и реализација на 
проектите, според предвидените класи на 
намена на земјиштето и застапеноста на 
урбано зеленило согласно одредбите од 
законодавството за урбано зеленило. 

Градежен 
инспектор/ 

Општина 
Центар 

2019 - 2025 

700.000,00 
Буџет на 
Општина 
Центар 

Планирање на нови зелени 
површини во рамките на 
општината согласно ДУП-
овите. 

Засадување на автохтони видови на растенија 
и креирање на нови парковски површини во 
општината. 

Општина 
Центар 

2019 - 2025 
20.000.000,0
0 

Буџет на 
Општина 
Центар 

Интегрирање на податоци во 
врска со зеленилото, со цел 
подобро донесување на 
соодветни мерки и одлуки 

Воспоставување на ИТ систем за интегрирање 
на податоци во врска со зеленилото 

Општина 
Центар 

2019 - 2025  

200.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар 

Редефинирање на намените во 
Правилникот за стандарди и 

Прецизно одредување на % на зеленило кое е 
потребно да биде засадено на парцела во 

Општина 2019 - 2025 / / 
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Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет (ден./ 

годишно) 

Можни извори 

на 

финансирање 

нормативи за урбанистичко 
планирање (особено Д3). 

рамки на ДУП Центар 

 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција на 

следење 

Одговорни за следење и 

оценување 

Намалена деградација на урбано зеленило 
при изведување на градежни активности 

% на зачувувано постоечкото зеленило на 
парцелите предвидени за градба.  

Зачуван шумски појас и зеленило во Парк шума 
Водно. 

Спроведување на пропишаниот % на зеленило 
во рамки на ДУП 

Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Почитување на условите предвидени со 
проектна документација од страна на 
Инвеститорите кои ќе ги изведуваат 
градежните активности. 

Формирани нови површини со урбано зеленило 
во рамките на градежните парцели односно 
обезбедување на најмалку 20% зеленило на 
секоја градежна парцела согласно член 23 од 
Законот за урбано зеленило. 

Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Подготвена Програма за нови зелени 
површини во рамки на општината и типови 
на автохтони растителни видови кои ќе 
бидат засадени во општината. 

Тренд на зголемување на површините со урбано 
зеленило во Општината. 

Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Ажуриран број на засадени зелени 
површини на територија на Општина 
Центар 

Воспоставен ИТ систем за интегрирање на 
податоци во врска со зеленилото 

Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 
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5. БУЧАВА 

НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (4): Неприменување на мерките за намалување на бучава од страна на правните субјекти 

ЦЕЛ: Почитување на законските прописи и насоки од надлежните органи по однос на дозволеното ниво на бучава кое се емитува од 

правните субјекти (угостителски објекти) 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет (ден./ 

годишно) 

Можни 

извори на 

финансирање 

Зајакнување на 
инспекцискиот надзор над 
правните субјекти 

Зачестени инспекции на општинската инспекција во 
соработка со МВР 

Изрекување на финансиски глоби, а во случаи кога 
не се почитуваат мерките и затварање на локалите 

Општина 
Центар/ 

МВР 

2019 - 2025 

1.800.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар 

Подигање на јавната свест 
кај населението за штетното 
влијание од бучавата по 
здравјето 

Информирање на населението за здравствените 
ефекти кои ги предизвикува зголеменото ниво на 
бучава 

Организирање на средби со правните субјекти со 
цел надминување на евидентираните состојби со 
зголемена бучава од нивните објекти  

Општина 
Центар 

2019 - 2025 

400.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар 

 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција на 

следење 

Одговорни за следење и 

оценување 

Зголемен степен на спроведување 
на инспекцискиот надзор 

Број на записници и изречени санкции Квартално Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Изготвена карта на бучава Евидентирани субјекти кои емитираат зголемено 
ниво на бучава на територија на Општина Центар 

Еднаш годишно Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 
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Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција на 

следење 

Одговорни за следење и 

оценување 

Зголемена свест Намален број на поплаки за зголемено ниво на 
бучава 

Два пати годишно Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

6. БУЧАВА 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (6): Неспроведување на инспекциски надзор 

ЦЕЛ: Спроведување на законските одредби за дозволено ниво на бучава која се емитува од угостителски објекти и обезбедување на 

хумани услови за живеење на граѓаните на општината 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет (ден./ 

годишно) 

Можни извори на 

финансирање 

Зајакнување на капацитетите 
на Општина Центар 

Вработување на обучен и стручен кадар во 
општинската инспекција 

Општина 
Центар 

2019 - 2020 1.800.000,00 Буџет на Општина 
Центар 

Зголемување на бројот на 
инспекциски надзори 

Зајакнат редовен и вонреден инспекциски 
надзор во соработка со МВР 

Општина 
Центар/ МВР 

2019 - 2025 800.000,00 Буџет на Општина 
Центар 

 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција 

на следење 

Одговорни за следење и 

оценување 

Подобрена ефикасност на општинската администрација Број на реализирани обуки 

Број на обучен кадар кој ревносно ги 
спроведува своите обврски 

Два пати 
годишно 

Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Имплементирање на законските обврски од страна на 
угостителските објекти во однос на емитирање на бучава во 

Намален бројот на поплаки за Еднаш Тело за следење на 
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Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција 

на следење 

Одговорни за следење и 

оценување 

рамки на дозволените гранични вредности зголемено ниво на бучава неделно спроведувањето на ЛЕАП 

7. ОТПАД 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (5): Нелегални депонии на неопасен и инертен отпад 

ЦЕЛ: Ревитализација на локациите на кои се наоѓаат нелегалните депонии 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет (ден./ 

годишно) 

Можни 

извори на 

финансирање 

Евидентирање на нелегалните 
депонии 

Посета на локациите за кои постојат 
информации дека се наоѓаат нелегални 
депонии  

Општина 
Центар 

2019 
600.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар 

Зголемување на степенот на јавна 
хигиена во општината 

Машинско чистење на улици и останати јавни 
површини 

Општина 
Центар 

2019-2020 
2.000.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар 

Расчистување на нелегалните 
депонии 

Подготовка на План за ревитализација на 
нелегалните депонии со мониторинг план за 
неговата реализација 

Чистење и отстранување на одложениот 
отпад од евидентираните локации 

Ревитализација на површините кои 
претставувале нелегални депонии 

Општина 
Центар 

2019 

1.500.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар 
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Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет (ден./ 

годишно) 

Можни 

извори на 

финансирање 

Мониторинг над Планот за 
ревитализација на локациите каде 
постоеле нелегални депонии 

Подготовка на План за мониторинг на 
ревитализираните локации 

Екипирање на службата за инспекција која ќе 
го спроведува следењето 

Редовни инспекциски надзори и високи 
финансиски обештетувања за евидентирани 
лица кои одлагаат отпад на несоодветни 
локации 

Општина 
Центар 

2019 - 2020 

1.000.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар 

Иницирање на проекти за 
подигање на јавната свест кај 
населението 

Спроведување на јавна кампања за 
депонирање на отпадот на локации/садови 
одредени за таа намена 

Општина 
Центар 

2019 - 2022 
600.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар 

 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција 

на следење 

Одговорни за следење и 

оценување 

Изработка на План за посети на 
нелегалните депонии 

Број на реализирани посети и евидентирани нелегални 
депонии 

Квартално Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП  

Набавена механизација за машинско 
чистење на јавните површини во 
општината 

Трендови на намалување на нечистотијата по улиците 
и уличното и парковското зеленило 

Квартално Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП  

Изготвен План за затварање на дивите 
депонии и нивна ревитализација 

Број на расчистени локации на нелегални депонии Квартално Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП  
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Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција 

на следење 

Одговорни за следење и 

оценување 

Извршена ревитализација на теренот и 
затварање на нелегалните депонии 

Број на затворени диви депонии / Обезбедени 
финансиски средства за ревитализација / Број на 
направени ревитализации. 

Квартално Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП  

Воспоставен План за мониторинг и 
инспекција 

Број на извршени инспекциски увиди / Обезбедени 
технички средства за работа на инспекторите 

Квартално Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Изработка на План кој ќе се реализира 
за подигање на јавната свест 

Намалување на бројот на локации каде се врши 
несоодветно одлагање на отпад 

Квартално Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП  

8. ОТПАД 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (6): Недоволен број на садови за отпад 

ЦЕЛ: Подобрување на хигиената во општината и управувањето со отпадот кој се генерира од граѓаните и стопанските субјекти 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализациј

а 

Предвиден 

буџет (ден./ 

годишно) 

Можни извори 

на 

финансирање 

Подобрување на степенот со 
урбана опременост на 
територија на Општина Центар 

Поставување садови (канти/корпи) за отпадоци 

Редовно инспектирање на локациите каде се 
поставуваат садовите со отпад со цел да се 
утврди нивната состојба и заменат доколку се 
оштетени 

Санкционирање при евидентирани појави на 
оштетување или отстранување на садовите за 
отпад 

Општина 
Центар 

2019 - 2025 

4.000.000,00 
Буџет на 
Општина 
Центар 

Евидентирање на постојни 
садови за отпад во Општина 

Мапирање на постоечките локации на садовите за 
отпад според вид на отпад и капацитет на 

Општина 2019 - 2021 100.000,00 Буџет на 
Општина 
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Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализациј

а 

Предвиден 

буџет (ден./ 

годишно) 

Можни извори 

на 

финансирање 

Центар, со точна локација, 
според бројност на население по 
блокови и подготовка на 
апликација 

садовите 

Замена на уништените и нефункционални канти 
за отпадоци 

Апликација за лесно пребарување на локација на 
садовите за отпад 

Центар Центар 

Вградување на локација на 
садовите за отпад во 
урбанистичките плански 
документи 

Вклучени површини за садови за отпад како дел 
од  урбана опрема во рамки на урбанистичка 
документација 

  

/ / 

Зголемување на јавната свест за 
одржување на поставената 
урбана опрема 

Организирање на кампањи за информирање на 
јавноста околу одржувањето на урбаната опрема 
и нејзиното значење во одржувањето на 
хигиената во општината 

Информирање на јавноста за казните кои се 
пропишани при оштетување на урбана опрема  

Општина 
Центар 

2019 - 2025 

200.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар 

 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција 

на следење 

Одговорни за следење и 

оценување 

Зголемување на бројот на садови за отпад Број на поставени садови за отпад Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Мапа на садови за отпад и апликација за полесно 
лоцирање 

Трендови на зголемена селекција на отпад   
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Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција 

на следење 

Одговорни за следење и 

оценување 

Површина одредена за поставување на садови 
за отпад 

Непречен пристап до садовите за отпад   

Подобрено управување со отпадот и подобрена 
хигиена во општината 

Намален број на оштетени садови за отпад Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

9. ОТПАД 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (9): Согорување на отпад на отворено 

ЦЕЛ: Заштита на амбиенталниот воздух од ослободување на загадувачки материи 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализациј

а 

Предвиден 

буџет (ден./ 

годишно) 

Можни 

извори на 

финансирање 

Зајакнување на 
инспекцискиот надзор 

Зачестени редовни и вонредни инспекциски надзори од 
страна на општинската инспекција 

Подобрување на соработката помеѓу локалните и 
државните инспекциски служби и спроведување на 
заеднички надзори со помош на МВР  

Општина 
Центар 
(општинска 
инспекција)/ 
Државен 
инспекторат 

2019 - 2025 

 

 

600.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар 

Подигање на јавната 
свест кај населението 
за штетноста од 
согорувањето на отпад 
на отворено 

Едукација на населението за здравствените ефекти од 
спалување на отпад на отворено 

Кампањи за информирање на граѓаните околу законските 
обврски за плаќање на глоба доколку се врши палење на 
отпад на отворено 

Општина 
Центар 

2019 - 2025 200.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар 
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Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција на следење Одговорни за следење и оценување 

Намалени емисии на загадувачки материи 
во воздухот 

Подобрен квалитет на 
амбиенталниот воздух 
во споредба со периодот 
2015-2018 

Еднаш годишно Тело за следење на спроведувањето 
на ЛЕАП 

Намален број на евидентирани појави за 
палење на отпад на отворено 

Подобрен квалитет на 
амбиенталниот воздух 

во споредба со периодот 
2015-2018 

Еднаш годишно Тело за следење на спроведувањето 
на ЛЕАП 

 

 

 

 

Мерки и акции за надминување на идентификуваните клучни предизвици во надлежност на Општина Центар, заедно со други 
институции 

10. ВОЗДУХ 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (1):Недостиг на континуирани, достапни податоци за квалитет на амбиентен воздух 

ЦЕЛ: Правилно управување со квалитетот на амбиентниот воздух 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет 

(ден./годишно) 

Можни извори 

на 

финансирање 

Континуирани активности и состаноци 
со сите засегнати страни за редовно 

Постојан мониторинг на 
функционирањето над АМС 

Општина 2019 - 2025  Буџет на 
Општина 
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одржување и континуирана работа на 
мониторинг станицата за следење на 
квалитетот на амбиентен воздух АМС 
Центар 

Центар, замена на делови од 
станицата кои не се во функција 

Набавка на резервни делови за 
АМС Центар 

Центар/ 

МЖСПП 

1.600.000,00 Центар/Буџет на 
РСМ 

 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција на 

следење 

Одговорни за 

следење и 

оценување 

Редовно следење на квалитетот на амбиентниот воздух во 
општината (сите релевантни параметри кои укажуваат за 
нарушување на квалитетот на воздухот) 

Постојани податоци за квалитет на амбиентен воздух во општината 

Можност за долгорочно планирање на заштитата и подобрено 
управување на квалитетот на амбиентниот воздух 

 

Достапни континуирани податоци 
за квалитет на амбиентен воздух, 
како и дневни, месечни годишни 
извештаи ; 

 

Еднаш годишно Тело за 
следење на 
спроведувањето 
на ЛЕАП  

11. ВОЗДУХ 

НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (8): Недостаток од контрола на димоводните канали и горилници 

ЦЕЛ: Контрола на емисии во воздух и заштита на квалитетот на амбиентниот воздух 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет 

(ден./годишно) 

Можни извори 

на 

финансирање 

Идентификување на бројот и 
видот на димоводни канали во 
објектите на подрачјето на 

Подготовка на Инвентар на димоводни 
канали и горилници,,кој ќе биде дел од 
Катастарот на загадувачи во воздух кој ќе 

Општина 
Центар/ 
Дирекција за 
заштита и 

2019 - 2025 

400.000,00 
Буџет на 
Општина 
Центар 
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Општина Центар го подготви Општина Центар спасување 

Иницирање на состаноци со 
одговорните институции за 
изготвување на регулатива која ќе 
овозможи контрола на 
димоводните канали и горилници 

Започнување на постапка за донесување 
на законски пропис за контрола на 
емисиите од димоводните канали и 
горилници на национално ниво 

Општина 
Центар/ 

МЖСПП 

2019 - 2025 

/ / 

Зајакнување на јавната свест на 
граѓаните за редовно одржување 
на димоводните канали и 
горилници, со цел правилно и 
поефикасно согорување на 
горивото во котлите. 

Спроведување на кампања за редовно 
чистење и одржување на димоводните 
канали и горилници со цел намалување на 
емисиите на загадувачки материи во 
воздухот, како и намалување на 
потрошувачката на енергенси.   

Општина 
Центар 

2019 - 2025 

200.000,00 
Буџет на 
Општина 
Центар 

 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција на 

следење 

Одговорни за следење 

и оценување 

Евидентирани сите димоводни канали и 
горилници на територија на општината 

% на намалени поплаки од граѓани заради 
непријатности предизвикани од зголемени 
емисии на загадувачки материи од димоводни 
канали и горилници 

Еднаш годишно Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 
во соработка со РЗЗЗ и 
Градски завод за 
здравствена заштита  

Донесен пропис за контрола на димоводни 
канали и горилници 

Трендови на подобар квалитет на амбиентниот 
воздух во општината во споредба со периодот 
2015-2018 

Намалени емисии на загадувачки материи во 
воздухот од димоводни канали и горилници 

Тренд на намалување на здравствени 
проблеми како последица од загаден воздух 

12. ВОЗДУХ 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (4): Отсуство на контрола на квалитет на гасови од согорување кај возила 

ЦЕЛ: Контрола на емисии на загадувачки материи во воздух од сообраќајот и заштита на квалитетот на амбиентниот воздух 
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Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет 

(ден./годишно) 

Можни извори 

на 

финансирање 

Покренување иницијатива за 
измени на законодавството во 
однос на задолжително 
контролирање на согорувањето 
во моторите со внатрешно 
согорување на возилата   

Подготовка на предлог текст за измени на 
постојната законска регулатива поврзана со 
проверка на исправноста на возилата и 
согорување на горивото во моторите со 
внатрешно согорување 

Општина 
Центар/МВР 

2020 / / 

Зајакнат технички преглед на 
возилата при нивна 
регистрација  

Мерење на издувните гасови од согорување 
во моторот на возилото при технички 
преглед 

Станици за 
технички 
преглед/МВР 

2019-2025 / / 

Зајакната сообраќајна контрола 
на возилата кои учествуваат во 
сообраќајот во централното 
градско подрачје 

Редовни проверки на исправноста на 
возилата и ригорозни мерки за неисправни 
возила. 

МВР 2019-2025 / Буџет на РСМ 

 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција 

на следење 

Одговорни за 

следење и оценување 

Усогласување на законската регулатива со ЕУ 
законодавството и светските стандарди за квалитет 
на моторите со внатрешно согорување кај возилата 
учесници во сообраќајот 

Усвоена изменета законска регулатива за 
исправноста на возилата и согорување на 
горивото во моторите со внатрешно согорување 

2020-2025 Тело за следење на 
спроведувањето на 
ЛЕАП 

Подобрен квалитет на воздухот во централното 
градско подрачје како резултат на применетите мерки 
за исклучување од сообраќај на возилата кои не ги 

Зголемен  број на возила, како учесници во 
сообраќајот, кои ги задоволуваат стандардите 
за минимизирање на емисиите во воздухот 

2019-2025 Тело за следење на 
спроведувањето на 
ЛЕАП 
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исполнуваат стандардите 

13. ВОЗДУХ 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (3): Недоволна свест за имплементација на законската обврска, од страна на правните субјекти, 

поврзана со подготовка и предложените мерки од Елаборати за заштита на животната средина 

ЦЕЛ: Подобрен квалитет на медиумите и аспектите на животната средина на територија на Општина Центар 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет 

(ден./годишно) 

Можни 

извори на 

финансирање 

Зајакната комуникација од 
страна на општинските 
службеници со правните 
субјекти кои имаат обврска за 
подготовка на Елаборат за 
заштита на животна средина 

Одржување на обуки за правните субјекти со 
цел претставување на придобивките за 
животната средина преку спроведување на 
мерките од Елаборатите за заштита на 
животната средина, како и усогласување на 
нивното работење согласно обврските од 
националното законодавство 

Општина 
Центар/град 
Скопје 

2019-2025 150.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар/Буџет 
на град Скопје 

Задолжување на правните 
субјекти да потпишат Договори 
со овластени постапувачи за 
различни видови на отпад, 
отпадно масло. 

Потпишување на Договори меѓу правните 
субјекти и овластени постапувачи со отпад, 
отпадно масло. 

 

Општина 
Центар/ 

Овластени 
постапувачи 
со отпад 

2019-2025 

/ / 

Надзор на инсталациите на 
територија на општината во 
однос на поставување на 
филтри каде има процеси со 
зголемени емисии на 
загадувачки материи во воздух 

Инсталирање на филтри  во инсталациите кои 
имаат процеси со зголемени емисии на 
загадувачки материи во воздух 

Град Скопје/ 
Општина 
Центар 

2019 - 2025 500.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар/Буџет 
на град Скопје 
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Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција 

на следење 

Одговорни за следење и 

оценување 

Реализација на предвидените мерки од 
Програмата за заштита на животната средина во 
рамки на Елаборатите за заштита на животна 
средина 

Подобрен квалитет на животната средина во 
Општина Центар 

2019 - 2025 Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Подобрено управување со создадениот отпад на 
територија на општината 

Број на склучени Договори со овластени 
постапувачи со различни фракции на отпад 

2019 - 2025 Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Подобрено управување со емисиите во воздух од 
инсталациите 

Подобрен квалитет на воздух во Општина 
Центар 

2019 - 2025 Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

14. ВОЗДУХ 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (11): Непланско градење, нема проток на воздух, вентилација (100% изграденост на локациите, 

наспрема дозволените 70% со закон) 

ЦЕЛ: Почитување на законските прописи при планирање, проектирање и градба на објекти на територија на Општина Центар 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализаци

ја 

Предвиден 

буџет 

(ден./годишно) 

Можни извори 

на 

финансирање 

Воспоставување на 
комуникација и координација 
помеѓу надлежните институции 
на локално и национално ниво 
за усогласување на 
критериумите за планирање, 
проектирање и градба на 
објекти  

Формирање на панел група со 
претставници од Секторот за 
урбанизам во општината и град 
Скопје, како и од Агенција за 
планирање на просторот за побрзо и 
поефикасно усогласување на 
критериумите за планирање, 
проектирање и градба на објекти 

Општина Центар/  

град Скопје/ 

Агенција за 
планирање на 
просторот 

2019 - 2025 

/ / 
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Усогласување на ДУП-овите со 
ГУП на град Скопје 

Усвојување на усогласените ДУП-ови 
на територија на општината од 
страна на Советот 

Општина Центар/  

град Скопје/ 

Агенција за 
планирање на 
просторот 

2019 - 2025 

/ / 

Почитување на одредбата за 
застапеност на зеленило во 
рамки на ДУП-овите пропишана 
во  Правилник за стандарди и 
нормативи за урбанистичко 
планирање 

Придржување до пропишаниот 
процент на зеленило при 
реализација на ДУП-овите во 
општината. 

Општина Центар/  

град Скопје/ 

Агенција за 
планирање на 
просторот 

2019 - 2025 

/ / 

 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција на 

следење 

Одговорни за следење 

и оценување 

Воспоставена комуникација меѓу надлежните 
институции и усогласени критериуми за 
планирање, проектирање и градба на објекти 
во рамки на општината 

Одржани состаноци на панел групата/ 
преземени активности и постигнати резултати 
во однос на соодветно изградени објекти 

Континуирано 

 

Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Усогласени ДУП-ови на Општина Центар со 
ГУП на град Скопје 

Број на усвоени усогласени ДУП-ови Еднаш годишно Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Целосно спроведување на ДУП – овите 
согласно пропишаните проценти на зеленило 

Процент на зелени површини опфатени со 
реализацијата на новите ДУП-ови 

Еднаш годишно Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

15. УРБАН РАЗВОЈ И ОСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (6): Отсуство на простор за приод на возила за противпожарна заштита, брза помош и комунални 

претпријатија до станбени објекти 
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ЦЕЛ: Обезбедување на навремено реагирање во случај на пожар, итна медицинска помош и услуги од областа на комуналните дејности 

(водовод, канализација, собирање на отпад и сл.) 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет 

(ден./годишно) 

Можни 

извори на 

финансирање 

Спроведување на условите 
дефинирани во планската 
документација при изградба на нови 
објекти во Општина Центар, 
поврзано со обезбедување на 
простор за приод на возила за 
противпожарна заштита, брза 
помош и комунални претпријатија 
до станбени објекти 

Задолжително обезбедување на приод на 
возила за противпожарна заштита, брза 
помош и комунални претпријатија до 
станбени објекти при градба на нови 
објекти. 

Инспекциски надзор над спроведување на 
условите од Проектната документација во 
однос на обезбеден простор за приод на 
наведените возила. 

Општина 
Центар/ 

Градежен 
Инспектор/ 

Инвеститор 
2019 - 2025 / / 

Обезбедување соодветен простор 
за најбрз пристап на специјалните 
возила до постоечки објекти  

Обележување на локации (на паркинг во 
близина на објектот, улица; јавна површина 
и сл.) за пристап на специјални возила до 
постоечките објекти  

Општина 
Центар/ 
град Скопје/ 

МВР 

2019 – 2025 1.000.000,00 

Буџет на 
Општина 
Центар/ Буџет 
на град Скопје 

Овозможување на постојана 
пристапност на просторите кои се 
наменети за најбрз пристап на 
специјалните возила до постоечки 
објекти 

Редовен надзор на просторите за пристап 
на специјалните возила до постоечки 
објекти и санкционирање на прекршителите 
доколку ги узурпирале истите. 

Општина 
Центар/ 
град Скопје/ 

МВР 

2019 – 2025 / / 

 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција 

на следење 

Одговорни за следење и 

оценување 
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Спроведени услови од планската 
документација во однос на обезбеден простор 
за пристап на специјалните возила до 
објектите 

Број на обележани локации за пристап на 
специјалните возила 

Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Обезбеден соодветен простор за пристап на 
специјалните возила до постоечки објекти 

Број на записници од  проверка на обезбедените 
пристапи до објектите и водење записи за 
состојбата на истите. 

Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Обезбеден непречен пристап за специјалните 
возила до постоечки објекти 

Број на спроведени инспекциски надзори и изречени 
казнени мерки 

Континуирано  Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

16. БУЧАВА 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (1): Ниско ниво на контрола на бучавата од угостителски објекти (ресторани, хотели, кафулиња и 

сл.) 

ЦЕЛ: Зајакнување на капацитетите на инспекторатот на Општина Центар за спроведување на редовен надзор врз бучавата која се 

емитува од угостителските објекти 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет 

(ден./годишно) 

Можни извори 

на 

финансирање 

Иницирање на измени во 
законската регулатива во 
однос на зголемување на 
надлежностите на 
општинската инспекција 
при надзор на бучавата од 
угостителски објекти 

Поднесување на предлог текст за измени на 
законската регулатива поврзана со 
зголемување на надлежностите на 
инспекцијата при мониторинг на бучавата од 
угостителските објекти 

Општина 
Центар/ 

град Скопје/ 

МВР 

2019 - 2020 / / 

Донесување на општински 
акциски план за 
справување со бучава 

Планирање на дрвореди и соодветни широки 
простори меѓу нив, зона на смирен сообраќај, 
велосипедски патеки, пешачки зони. 

Општина 
Центар/ 

град Скопје/ 
2019 - 2020 / / 
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Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет 

(ден./годишно) 

Можни извори 

на 

финансирање 

МВР 

Зајакнување на 
соработката меѓу град 
Скопје, Општина Центар и 
МВР за воспоставување 
на поефикасен механизам 
за мониторинг на 
бучавата во 
угостителските објекти и 
изрекување на соодветни 
санкции 

Формирање на тело во кое ќе има претставници 
од инспекторат на општината и градот, како и 
претставник од МВР, кое ќе има редовни 
средби на кои ќе се прави динамички план за 
посетување на угостителските објекти на 
територија на општината за да се изврши 
мерење на бучава и преземат соодветни мерки. 

Реализација на предвидениот динамички план 
за посети на угостителските објекти во 
општината, вклучувајќи по еден претставник од 
трите институции. 

Општина 
Центар/ 

град Скопје/ 

МВР 

2019 - 2025 / / 

Зајакнување на 
капацитетите на Секторот 
Инспекторат при Општина 
Центар  

Зголемување на бројот на обучени инспектори 
во Општина Центар Општина 

Центар 
2019 - 2025 1.300.000,00 

Буџет на 

Општина 

Центар 

Зголемување на 
фреквенцијата на 
мониторинг на бучавата 
која се емитува од 
угостителските објекти на 
територија на Општина 
Центар 

Зачестени посети и спроведени мерења на 
бучава од страна на општинските инспекциски 
служби 

Набавка на мобилни уреди за мерење на 
бучава и нивно поставување на територија на 
општината, на локации каде се евидентирани 
најчести надминувања на дозволените 
гранични вредности (особено изразено во 
реони за домување). 

Општина 

Центар 
2019 - 2025 2.500.000,00 

Буџет на 

Општина 

Центар 
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Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција 

на следење 

Одговорни за 

следење и оценување 

Донесен општински акциски 
план за справување со 
бучава 

Зголемен број на дрвореди, зголемени површини за велосипедски 
патеки, пешачки зони и зони на смирен сообраќај. 

Континуирано Тело за следење на 

спроведувањето на 

ЛЕАП 

Зголемени надлежности на 
инспекторите од Општина 
Центар во однос на 
мониторинг на бучавата 
емитувана од угостителските 
објекти 

Усвоен предлог текстот на измени на законската регулатива во однос на 
зголемени надлежности на инспекцијата при надзор на бучавата од 
угостителските објекти во општината 

Континуирано Тело за следење на 

спроведувањето на 

ЛЕАП 

Зајакната координација и 
комуникација помеѓу град 
Скопје, Општина Центар и 
МВР за спроведување на 
инспекциски надзор на 
угостителските објекти на 
територија на општината 

Формирано тело од претставници од инспекторат на општината и 
градот, како и претставник од МВР за посетување на угостителските 
објекти на територија на општината. 

Подготвен динамички План  за посетување на угостителските објекти на 
територија на општината за да се изврши мерење на бучава и преземат 
соодветни мерки. 

Број на заеднички реализирани инспекциски надзори во угостителски 
објекти од општината 

Континуирано Тело за следење на 

спроведувањето на 

ЛЕАП 

Зајакнат административен 
капацитет на Секторот 
Инспекторат во општина 
Центар за реализирање на 
обврските за мониторинг на 
бучавата  

Број на ново вработени обучени инспектори во општината Еднаш 
годишно 

Тело за следење на 
спроведувањето на 
ЛЕАП 

Ниво на бучава емитувана од 
угостителски објекти во 

Број на реализирани посети и извршени мерења на бучава од 
угостителски објекти во општината 

Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на 
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Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција 

на следење 

Одговорни за 

следење и оценување 

рамките на дозволените 
нивоа согласно национално 
законодавство 

ЛЕАП 

 
 

17. БУЧАВА 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (7): Не почитување на работното време на угостителските објекти лоцирани во станбени објекти 

ЦЕЛ: Подобрување на условите за живеење во станбените објекти за домување на територија на Општина Центар 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет (ден./ 

годишно) 

Можни 

извори на 

финансирање 

Континуирано следење на работното 
време на угостителските објекти, 
лоцирани во станбени објекти во 
Општината.  

Зајакнат инспекциски надзор над 
угостителските објекти лоцирани во 
станбени објекти на територија на 
Општина Центар  

Општина Центар/ 

МВР/ 

Пазарен 
инспекторат 

2019 - 2025 

/ / 

Воведување на построги критериуми 
за исполнување на услови при 
издавање на Дозвола за работење 
на угостителски објекти во станбени 
згради на територија на Општината. 

Подготовка на предлог текст за измени 
на Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање, 
преку намалување на досегашниот 
процент на компатибилни намени 
согласно планската документација за 
просторот, особено имајќи ја предвид 
доминантната намена на објектот. 

Општина Центар/ 

Министерство за 
економија/ 

Министерство за 
транспорт и врски 

 

2019 - 2025 

/ / 
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Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција 

на следење 

Одговорни за 

следење и оценување 

Придржување до работното време на 
угостителските објекти лоцирани во 
станбени објекти на територија на 
општината 

Намален број на пријави за пречекорување на работното 
време на угостителските објекти лоцирани во станбени 
згради  

Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на 
ЛЕАП 

Намален број на угостителски објекти 
лоцирани во станбени згради на 
територија на Општина Центар 

Изменетиот и дополнет Правилник за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање со намалени 
компатибилни намени, особено во однос на класата за 
домување, во сила 

Континуирано Тело за следење на 
спроведувањето на 
ЛЕАП 

 

18. ОТПАД 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (1): Недостаток од база на податоци за сите видови на отпад кој се генерира во општината 

ЦЕЛ: Воспоставување на мониторинг на отпадот на ниво на општината 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден буџет 

(ден./годишно) 

Можни извори на 

финансирање 

Воспоставување на 
комуникација со ЈП 
“Комунална хигиена”, ЈП 
“Дрисла” и колективни 
постапувачи со отпад  

Обезбедување на податоци за 
секоја фракција на отпад која се 
генерира на територија на 
Општина Центар преку 
добивање на Извештаи од 
страна на компаниите чија 
дејност е собирање, 
транспортирање и постапување 
со отпадот 

Општина Центар/ЈП 
“Комунална хигиена”,  

ЈП “Дрисла” и 
колективни 
постапувачи со отпад 

2019 - 2025 

/ / 

Зајакнување на Назначување на одговорни лица Општина Центар 2019 - 2025 3.000.000,00 Буџет на Општина 
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Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден буџет 

(ден./годишно) 

Можни извори на 

финансирање 

капацитетот на 
општината за 
мониторинг на отпад 

во општината (зголемување на 
бројот на вработени) 

Реализирање на редовни 
тренинзи на вработените во 
општината и одговорните во 
компаниите кои треба да 
испраќаат извештаи, согласно 
Законот за управување со отпад 

Обезбедување на технички 
средства за реализација на 
мониторингот (возило, можност 
за компјутерска обработка и 
следење) 

Редовно ажурирање на Листата 
за количини на генериран отпад 

Центар 

Подготовка и 
имплементација на 
годишен преглед за 
состојбата со отпад во 
општината 

Имплементација на планот за 
редовен и повремен мониторинг 

Анализа на слабостите на 
планот и потешкотиите во 
негова реализација 

Подобрување на Планот за 
редовен и повремен мониторинг 
(зголемување на активностите 
кои се опфатени со мониторинг) 

Општина Центар 2019 - 2025 

/ / 

 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција Одговорни за следење и 
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на следење оценување 

Собрани количини на отпад генерирани 
на територија на Општина Центар 

Број на извештаи доставени од надлежни компании Еднаш годишно Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Ефикасна и обучена администрација во 
областа на животната средина 

Број на посетени обуки / Број на издадени извештаи Два пати 
годишно 

Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

Изготвен годишен преглед на состојбите 
со отпад во општината 

Успешно класифицирање на сите типови на отпад 
во општината / Број на собрани податоци за време 
на подготовка на документот 

Еднаш месечно Тело за следење на 
спроведувањето на ЛЕАП 

19. ОТПАД 
НАЈПРИОРИТЕТЕН КЛУЧЕН ПРЕДИЗВИК (2): Недоволна свест за примарна селекција на отпад 

ЦЕЛ: Воспоставување на систем за сепарирање, реупотреба и рециклирање на отпадот на местото на создавање согласно интегрираниот 

начин на управување со отпад 

Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет (ден./ 

годишно) 

Можни извори на 

финансирање 

Соработка со град 
Скопје и другите 
општини во градот за 
воспоставување на 
заеднички систем за 
сепарирање на 
комунален отпад 

Иницирање на заедничка платформа за 
сепарирање на комуналниот отпад со сите 
општини во Скопје 

Соработка со ЈКП “Комунална хигиена” за 
сепарирање на комунален отпад 

Општина Центар 
со општините во 
град Скопје, НВО 
и 

2019 - 2025 

/ / 

Воспоставување на 
соработка со ЈП на 
територија на град 
Скопје 

Започнување на активности за искористување 
на биоразградливиот отпад за производство на 
компост (лисјата кои ги собира ЈП “Комунална 
хигиена” да се носат во ЈП “Паркови и 

Општина 
Центар/град 
Скопје/ ЈП 
“Комунална 

2019 - 2025 

/ / 
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Мерки Акции Одговорна 

институција 

Време за 

реализација 

Предвиден 

буџет (ден./ 

годишно) 

Можни извори на 

финансирање 

зеленило” каде во набавена постројка за 
компост би се произвел компост кој би се 
користел како ѓубриво)  

хигиена”/ ЈП 
“Паркови и 
зеленило” 

Дефинирање на 
количините на 
материјали кои може 
да се рециклираат и 
нивни преработувачи 
на општинско ниво 

Изработка на листа на преработувачи на 
материјали кои се рециклираат на општинско 
ниво, 

Проценка на генерирани материи кои се 
рециклираат и тренд на генерирање и 
реупотреба на поединечни типови 

Општина Центар  
(со 
консултантска 
помош) 

2019 - 2025 

/ / 

Воспоставување на 
соработка со 
колективните 
постапувачи за 
посебни типови на 
отпад 

Иницирање на заеднички акции и поставување 
на садови за секој од типовите на отпад 

Општина Центар 
со колективни 
постапувачи 

2019 - 2025 

1.300.000,00 
Буџет на Општина 
Центар 

Реализација на јавна 
кампања за потребата 
од примарна селекција 
и рециклирање на 
отпад 

Подготвување на стратегија за подигање на 
јавната свест за потребата од примарна 
селекција и рециклирање 

Изработка на промотивен материјал за начинот 
на селекција на отпадот и  материјалите кои се 
рециклираат и нивната вредност како 
секундарни суровини 

Општина Центар 
во соработка со 
град Скопје 
(консултантска 
помош и НВО и) 

2019 - 2025 

600.000,00 

Општина Центар 
/Меѓународни 
донации 

 



ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025) 

 

ОПШТИНА ЦЕНТАР                                                                                                                                            188 

Очекувани резултати Показатели на успех Фреквенција на 
следење 

Одговорни за следење и оценување 

Тренд на намалување на комуналниот 
отпад 

Количина на селектиран отпад 
/ број на фракции 

Квартално Раководител на Сектор за урбанизам, 
комунални работи, заштита на животната 
средина и  локален економски развој/ ЈП “ 
Комунална хигиена” 

Тренд на намалување на 
биоразградливиот отпад 

Количина на селектиран 
биоразградлив отпад/број на 
фракции 

Квартално Раководител на Сектор за урбанизам, 
комунални работи, заштита на животната 
средина и  локален економски развој/ ЈП “ 
Комунална хигиена”/ ЈП “Паркови и зеленило” 

Започнување на проекти за селекција 
на биоразградлив отпад и негово 
искористување како компост 

Количина на сепариран 
биоразградлив отпад/ 
количина на создаден компост 

Два пати годишно Претставник од Општина Центар / 
Претставници од општините во град Скопје 

Покренување на заеднички проекти за 
поттикнување на сепарирањето на 
отпад 

Број на проекти / Процент на 
реализација  

Два пати годишно Претставник од Општина Центар / 
Претставници од општините во град Скопје 

Тренд на намалување на количините 
на генериран отпад 

Број на акции/ Количина на 
селектиран отпад 

Секои три месеци Тело за следење на спроведувањето на ЛЕАП 

Подигнување на јавната свест кај 
граѓаните на Општина Центар 

Број на опфатено население и 
дефинирани целни групи / Број 
на примероци на дистрибуиран 
печатен материјал  

Еднаш месечно додека 
трае кампањата 

Тело за следење на спроведувањето на ЛЕАП 
/ Претставник од НВО 
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9 ПРИЛОЗИ 

ПРИЛОГ 1 Одлука за прифаќање на иницијатива за изработка на ЛЕАП за Општина 
Центар 
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ПРИЛОГ 2 Решение за објавување на Одлуката за прифаќање на Иницијативата за изработка 
на ЛЕАП за Општина Центар 
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ПРИЛОГ 3 Анкетен Лист 
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ПРИЛОГ 4 

Тип и количина на засадени растенија на локации во Општина Центар 

Локација Вид на растение Количини од секој тип 

2015 – 2016 година 

Бул. Кузман Јосифовски Питу Acer spp. 29 

Бул. Кочо Рацин Tillia argentea  14 

Средно училиште Ј.Б. Тито Acer platanoides 1 

Дом на градежници Tillia argentea 8 

Градска Болница Fraxinus globose 4 

Ул. 11 Октомври Tillia spp 1 

Републичко собрание 
Acer spp 2 

Tillia spp 2 

Претседател на држава 
Thuja smaragd 10 

Acer spp 5 

Кај синдикат 

Platanus orientalis 12 

Aesculus julibrissin 12 

Chamaecyparis ellvoodii 3 

Позади Собрание на Р.М. Picea excels 1 

Клинички центар 

Chamaecyparis columaris 11 

Chamaciparis elvodi 1 

Picea excels 1 

Бул. Теодосиј Гологанов 

Fraxinus globose 2 

Acer platanoides 5 

Thuja smaragd 2 

Platanus orientalis 9 

 Вкупно 135 

2017 година 

Кале, пред Американска 
амбасада 

Acer sp 20 

Ректорат 

Acer sp 20 

Fraxinus angustifolia 10 

Fraxinus exc. Pendula 20 

Градски парк 

Salix Alba 19 

Acer pseudoplantus 27 

Catalpa bignoides 27 

Ulmus fastigiata 19 

Fraxinus Jaspidea 40 

Betula Pendula 5 

Prunus subhirtella 50 

Plantus acerifolia 48 

Quercus robus Fastigiata 10 

Liquidambar styraciflua 20 

Tilia europaea 30 

Ulmus fastigiata  32 

Gingko bilboa 15 

Fraxinus ornus Meczek 48 

Liriodendron tulipifera 22 

Tilia platyophyllos 30 

Ulmus pendula  39 

Sorbus aucuparia  32 

Acer platanoides Globosum 29 

Quercus rubra 30 

Catalpa bingo globosa nana 45 

Lirodendron tulipifera 15 

Fraxinus exc. Globosum 12 

Sorbus aucuparia 12 

Fraxinus exselsior 8 

Sorbus scandica 6 

Alnus glutinosa 5 
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Локација Вид на растение Количини од секој тип 

Реон Кале 
Tilia europaea 20 

Acer pseudoplantus 40 

Американска амбасада Acer dasycarpum 5 

Кале 2 дел 
Acer dasycarpum 2 

Ulmus pumula 1 

Паркинг Кале 
Fraxinus exc. Globosum 3 

Fraxinus exc. Jaspidea 1 

Бул. М.Х. Јасмин 
Acer dasycarpum 4 

Lirodendron tulipifera 2 

Бул. Кузман Ј. Питу Acer dasycarpum 25 

Бул. Кочо Рацин Fraxinus exc. Globosum 2 

Катна гаража (реон ректорат) 

Alnus glutinosa 6 

Fraxinus angustifolia Raywood 10 

Lirodendron tulipifera 2 

Кај МТВ 

Tilia parvifolia 3 

Lirodendron tulipifera 2 

Fraxinus exc. Jaspidea  7 

Парк на новинари Platanus acerofolija 3 

Бул. Партизански одреди 
(Соборен храм) 

Acer plat. Crimson King 3 

Tilia platyphyllos  7 

 Вкупно засадени видови 920 

2018 година 

Бул. ВМРО пред Пошта Acer pseudoplatanus 16 

Бул. Кочо Рацин (Олимписки 
базен) 

Tilia tomentosa 11 

Народна банка на Р.М. 

Acer negundo 10 

Tilia cordata 3 

Liriodendron tulipifera 3 

Acer campestre 3 

Гимназија Ј.Б. Тито Acer platanoides 2 

Бул. Климент Охридски 
Catalpa bignoides 

23 
Globosa nana 

Парк на новинари 
Platanus acerifolia 25 

Sorbus scandica 35 

Завод за рехабилитација 
Acer pseudoplatanus 21 

Sorbus scandica 9 

Пред музеј на ВМРО Fraxinus angustifolia 15 

Косина кај МНТ Fraxinus angustifolia 4 

Под Кале 

Acer platanoides  42 

Acer negundo 10 

Tilia cordata 5 

Catalpla bignonioides 8 

Catalpa bingo. Globosa nana 7 

Liquidambar styraciflua 5 

Градски парк 

Catalpa bignonioides 29 

Platanus acerifolia 41 

Catalpa bingo. Globosa Nana 31 

Quercus rubra 20 

Ulmus fastigiata 3 

Sorbus scandica  14 

Acer platanoides 10 

Acer pseudoplatanus 61 

Fraxinus ex. Jaspidea 18 

Liquidambar styraciflua 24 

Tilia cordata 22 

Lirodendron tulipifera 9 

Gingko biloba 15 

Salix matsudana 3 

Fraxinus globosa nana 5 

Prunus serrulata kanzan  34 
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Локација Вид на растение Количини од секој тип 

Aesculus huppocastanum 16 

Magnolia soulangeana 18 

Betula verrucosa 10 

Fraxinus Excelsior 27 

Acer platanoides 50 

Thuja smaragd 10 

Tilia tomentosa 3 

Liriodendron tulipifera 4 

Platanus acerifolia 11 

Thuja rozentalis  30 

Liquidambar styraciflua 6 

Бул. ВМРО пред пошта Acer platanoides 16 

Бул. Кочо Рацин 

Platanus acerifolia 16 

Prunus serrulata kanzan 14 

Acer pseudoplatanus 3 

Tilia platyphilos 4 

Ул. Мито Хаџивасилев 

Lirodendron tulipifera 1 

Acer pseudoplatanus  8 

Fraxinus globosa nana 2 

На плоштад  Aesculus hippocastanum 5 

Парк – Жена Борец 

Ginkgo biloba 2 

Magnolia soulangeana 3 

Liriodendron tulipifera 3 

Дом на градежници Liriodendron tulipifera 1 

Бул. М.Т. Гологанов Acer daycarpum 32 

Бул. М.Т. Гологанов (спроти 
Клуб на пратеници) 

Acer pseudoplatanus 1 

Католичка црква Catalpa bignonioides 7 

Ул. Франклин Рузвелт Quercus rubra  4 

Кај МКЦ Acer dasycarpum 7 

Бул. Никола Карев 
Acer negundo 15 

Fraxinus globosa nana 9 

Пред суд Liriodendron tulipifera 10 

Пред Американска амбасада 

Acer dasycarpum 34 

Catalpa bignonioides 11 

Ulmus glabra pendula 5 

Quercus rubra 5 

Tilia tomentosa 18 

Fraxinus excelsior 6 

Ulmus glabra fastigiata  5 

Fraxinus ex. Jaspidea 10 

На Кале 
Ulmus glabra pendula 3 

Magnolia soulangeana 3 

 
Универзитетска библиотека 
Св. Климент Охридски 

Thuja occ. Wudvordii 116 

Thuja occ. Rozentalis  86 

Thuja occ. Smaragd 44 

Fraxinus excelsior 36 

Вкупно засадени видови: 1361 
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ПРИЛОГ 5 

Реализирани проекти за хортикултурно уредување во периодот 2013/2014 год 

Парк Цветен пазар, Капиштец, со површина од 1.350 m
2 
и автоматски систем за полевање. 

Сквер Порта Буњаковец, 2 кружни жардиниери, 6 дрвја костени и 6 црвени јавори во 
жардиниериите со систем за полевање.  

Сквер кај Италијанска амбасада, со систем за полевање за дрворед од индиски јоргован 

Парк ул. Рузвелтова, ПОРТА ЦЕНТАР, со површина од 1.800 m
2
 Вкупен број на садници 

изнесува 2005, распоредени во бордури покрај патеките или групирани во алпинетуми. 
Полевањето се изведува со автоматски систем за полевање. 

Парковски површини во населба Пролет, со површина од 6.700 m
2
 и изведен систем за 

полевање, поврзан на бунар за вода. 

Хортикултурно уредување на жардиниери на плато во близина на ОУ Гоце Делчев и 
локација на ул. Рајко Жинзифов. 

Ул. Васил Главинов, пред Тинекс и Палета, локација со површина од 890 m
2
 и 240 зимзелени 

садници групирани во алпинетуми. На оваа локација е поставен тревен бусен и автоматски 
систем за полевање. 

Ул. Даме Груев, пред Малага, површина од 1.150 m
2
 и 226 садници, од кои 6 јавори пред 

градинката Јасмин.  

Ул. Даме Груев, зад Собрание на РСМ, тревници околу станбените комплекси и 
жардинериите на платоата, со површина од 3.290 m

2 
и засадени 325 садници, од кои 5 јавори 

и автоматски систем за полевање. 

Боемска улица 1, дрворед од јавори, со систем за полевање. 

Реализирани проекти за хортикултурно уредување во 2015 год. 

Хортикултурно уредување со систем за полевање на локација Градски ѕид блок 9, околу 
станбени објекти на бул. Кочо Рацин, површина 4.800 m

2
 , околу 1.800 садници, зимзелени и 

листопадни грмушки, листопадни дрвја и 3.000 сезонски цветен расад. 

Парк Кино Карпош, агол на ул. Радњанска со ул. Дане Крапчев, Дебар маало, површина 
околу 500 m

2
 , тревен бусен, 15 листопадни дрвја и 242 зимзелени и листопадни садници. 

Хортикултурно уредување на локација Градски ѕид, Голем ринг Запад, кај кафуле Mр Џек, 
површина околу 4.700 m

2
 , дел е тревник, дел тревен бусен, 2.397 листопадни и зимзелени 

садници, од кои 70 листопадни дрвја. 

Реализирани проекти за хортикултурно уредување во период 2016/2017/2018 год. 

Хортикултурно уредување со систем за полевање на локација Градски ѕид, од бул. 
Димитрие Чуповски до бул. Св. Кирил и Методиј, зад Малага пред Здравствен дом 
Железничар. Локацијата е со површина од околу 7.000 m

2
 , со тревен бусен, 4.100 зимзелени 

и листопадни садници, 5 алпинетуми, со систем за полевање. 

Хортикултурно уредување со систем за полевање на локација на ул. Питу Гули, површина од 
615 m

2
 , со тревен бусен, вкупно 580 садници, со систем за полевање. 

Хортикултурно уредување на локација на ул. Елисие Поповски, површина од 580 m
2
, 3 

листопадни дрвја и 226 зимзелени садници - покривачи, со систем за полевање. 

Хортикултурно уредување на ул. Загребска (поранешно КТК), површина околу 640 m
2
, 400 

зимзелени и листопадни садници, со систем за полевање. 

Хортикултурно уредување сос систем за полевање на локација Агромеханика, плато со 
големи жардиниери, површина од 1.070 m

2
, ќе се постави 680 m

2
  тревен бусен, вкупно 6.426 

садници, со систем за полевање. 

Хортикултурно уредување на локација на ул. Орце Николов, околу детско игралиште, 
површина од 650 m

2
 , вкупно 423 садници, со систем за полевање. 

Хортикултурно уредување со систем за полевање на локација од бул. 11 Октомври до бул. 
Македонија, околу Зелен пазар, површина од 8.000 m

2
 , 2.300 садници, со систем за 

полевање. 

Боемска улица 2, со дрворед од костени и хортикултурно уредување на жардиниера до ОУ 
Коле Неделковски. 
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Хортикултурно уредување со систем за полевање на локација пред Сава Крањ, од бул. 
Димитрие Чуповски до бул. „Св. Кирил и Методиј“, втор дел, спроти Рамстор, површина од 
2.030 m

2
 , вкупно 3.855 садници, со систем за полевање. 

Засадени се 300 дрвја, во дрвореди на повеќе улици на територија на општината, конкретно, 
на ул. Орце Николов - 39 јавори, 18 јавори на ул. Ѓорѓија Пулевски, 28 јавори на ул. Борка 
Талески, 10 јапонски цреши на ул. Максим Горки, 22 јавори на ул. Даме Груев, 65 дрвја на ул. 
Киро Крстевски Платник и 15 лириодендрони на ул. Македонија, 3 лириодендрони на 
Скверот кај Италијанската амбасада, 20 јавори на ул. Ѓорѓи Пешков, 10 дрвја на ул. Наум 
Наумовски Борче.   
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10 КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА И ПОДАТОЦИ 

 Закон за животна средина („Сл. Весник на РСМ“ бр. 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 
99/18); 

 Закон за води („Сл. Весник на РСМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16); 

 Закон за управување со отпад („Сл. Весник на РСМ“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 
102/08, 143/08, 124/10, 09/11, 51/11, 123/12, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 
39/16 и 63/16); 

 Правилник за општите правила за постапување со комуналниот и со другите 
видови неопасен отпад („Сл. Весник на РСМ” бр. 147/07); 

 Закон за управување со пакување и отпад од пакување (Сл. Весник на РСМ бр. 
161/09, измени и дополнувања бр.161/09, 17/11, 47/11, 6/12, 39/12 и 163/13, 146/15 
и 39/16); 

 Листа на отпади („Сл. Весник на РСМ” бр. 100/05); 

 Закон за квалитет на амбиентниот воздух („Сл.Весник на РСМ” бр. 67/04, 92/07, 
35/10,47/11, 59/12, 100/12, 163/13, 10/15 и 146/15); 

 Уредба за гранични вредности на нивоа и видови на загадувачки супстанции во 
амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постиг-нување на 
граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни 
вредности и долгорочни цели („Сл. Весник на РСМ” бр. 50/05); 

 Закон за заштита од бучава во животната средина („Сл.Весник на РСМ“ бр. 79/07, 
124/10, 47/11, 163/13, 146/15);  

 Закон за енергетика („Сл.Весник на РСМ“ бр. 96/18); 

 Националниот план за заштита на амбиентниот воздух во Р. С. Македонија“ (2013 
- 2018 година); 

 Национална Стратегија за животна средина и климатски промени (2014 - 2020);  

 Програма за постепено намалување на емисиите на одредени загадувачки 
супстанции на ниво на Р. С. Македонија со проекции за намалување од 2010 до 
2020 година; 

 Програма за подобрување на квалитетот на воздухот во Агломерација Скопски 
регион 2017 година; 

 Оперативна програма за намалување на загадувањето на воздухот со ПМ10 2014 
година; 

 Стратешки план на град Скопје за период 2016 – 2018 година; 

 Трет национален план за климатски промени (2013); 

 Стратегијата за развој на енергетиката во Р. С. Македонија за периодот 2008 - 
2020 година, со визија до 2030 година;  

 Стратегија за унапредување на енергетска ефикасност во Р. С. Македонија до 
2020 година;  
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 Òðåò àêöèîíåí ïëàí çà åíåðãåòñêà åôèêàñíîñò íà Ð. Ñ. Ìàêåäîíè¼à çà ïåðèîäîò 
2018-2020 (2016); 

Ñòðàòåãè¼à çà óïðàâóâàњå ñî îòïàä 2008 - 2020, óñâîåíà îä ñòðàíà íà Âëàäàòà íà 
ÐÑÌ âî 2008 ãîäèíà;  

 Íàöèîíàëåí ïëàí çà óïðàâóâàњå ñî îòïàä 2009 - 2015, óñâîåí îä ñòðàíà íà 
ÌÆÑÏÏ âî 2009 ãîäèíà; 

 Ïëàí çà óïðàâóâàњå ñî îòïàä îä åëåêòðè÷íà è åëåêòðîíñêà îïðåìà âî Ð. Ñ. 
Ìàêåäîíè¼à (2013-2020); 

 Ïîäãîòîâêà íà ïîòðåáíè äîêóìåíòè çà âîñïîñòàâóâàњå íà èíòåãðèðàí è 
ôèíàíñèñêè ñàìîîäðæëèâ ñèñòåì çà óïðàâóâàњå ñî îòïàä âî Ïåëàãîíèñêè, 
£óãîçàïàäåí, Âàðäàðñêè è Ñêîïñêè ðåãèîí – Íàöðò ÑÎÆÑ çà íàöðò Ðåãèîíàëåí 
ïëàí çà óïðàâóâàњå ñî îòïàä çà Ñêîïñêè ðåãèîí 2016 ãîäèíà; 

 Ãîäèøåí èçâåøòà¼ çà êâàëèòåòîò íà æèâîòíàòà ñðåäèíà çà 2017 ãîäèíà, ÌÆÑÏÏ 

 Ñòðàòåãè¼à Îòïîðíî Ñêîï¼å, 2017 
http://www.skopje.gov.mk/Uploads/Otporno%20Skopje%20Startegija%20mkd.pdf  

 Ïðîãðàìà çà ïîñòåïåíî íàìàëóâàњå íà åìèñèèòå íà îäðåäåíè çàãàäóâà÷êè 
ñóïñòàíöèè íà íèâî íà Ðåïóáëèêà Ñåâåðíà Ìàêåäîíè¼à ñî ïðîåêöèè çà 
íàìàëóâàњå îä 2010 äî 2020 ãîäèíà 

 Èíòåãðèðàí êàòàñòàð íà çàãàäóâà÷è íà æèâîòíàòà ñðåäèíà íà ãðàä Ñêîï¼å, ¼àíóàðè 
2017 ãîä 

 Проект „Скопје се загрева“
https://www.skopjesezagreva.mk/wp-content/uploads/2018/08/GreenjePoOpstina.pdf 

 Èçâåøòà¼ çà ÑÎÆÑ çà ÃÓÏ íà ãðàä Ñêîï¼å, 2012- 2022, Íàöðò ïëàí 

 ÌÆÑÏÏ/ÌÈÖÆÑ Èçâåøòà¼ çà îöåíêà íà êâàëèòåòîò íà âîçäóõîò âî Ð. Ñ. 
Ìàêåäîíè¼à çà ïåðèîä 2005 - 2015 ãîäèíà 

 Ïðîãðàìà çà åíåðãåòñêà åôèêàñíîñò íà Îïøòèíà Öåíòàð 2011 – 2014 
http://www.ea.gov.mk/projects/unece/docs/EE_Programs_AP/EE_Program_Municipality
_of_Centar_Skopje.pdf 

 Èçâåøòà¼ çà çäðàâ¼åòî íà íàñåëåíèåòî âî 2017 ãîä. âî ïîäðà÷¼åòî êîå ãî ïîêðèâà 
Öåíòàðîò çà ¼àâíî çäðàâ¼å, Ñêîï¼å 2018 
http://www.cph.mk/ftp/Publikacii/2018/Izvestaj%20za%20zdravjeto%20na%20naseleniet
o%202017%20godina.pdf 

 Íàöðò ïëàí çà óíàïðåäóâàњå íà âåëîñèïåäñêèîò ñîîáðàќà¼ 2019 - 2021 
http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=833 

 Ïëàí çà óïðàâóâàњå ñî îòïàä íà ãðàä Ñêîï¼å 2016-2020  
http://ipserver.skopje.gov.mk/e-
skopje/sluzben%20glasnik%20so%20konverzija.nsf/f0bffbc54d86a5a080256a22004f48
75/d8049c55cc0298c6c1257f50002f54d7?OpenDocument  

Ãîäèøåí èçâåøòà¼ çà ðàáîòåњåòî íà £Ï „Êîìóíàëíà õèãèåíà“ çà 2016, 2017 è 2018 
ãîäèíà; 

 Ãîäèøåí èçâåøòà¼ çà ðàáîòà íà £Ï „Âîäîâîä è êàíàëèçàöè¼à“ çà 2015, 2016, 2017 ãîä.; 

 Èçâåøòà¼ çà êîëè÷èíè íà ñîáðàí îïàñåí è íåîïàñåí îòïàä îä äåïîíè¼à  „Äðèñëà“ ÄÎÎ; 
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 Èçâåøòà¼ çà êîëè÷èíè íà ñîáðàí è ðåöèêëèðàí îòïàä îä åëåêòðè÷íà è åëåêòðîíñêà 
îïðåìà íà êîëåêòèâíèîò ïîñòàïóâà÷ „Íóëà Îòïàä“ çà 2015, 2016 è 2017 ãîäèíà; 

file:///C:/Users/hpi3/Downloads/ESAP%20SKOPJE%20-%20final_MK.pdf 

Çåëåí êàòàñòàð íà ãðàä Ñêîï¼å (http://gis.skopje.gov.mk/zk/); 

Ïðîãðàìà çà çàøòè

Ïðèðîäíî äâèæåњå íà íàñåëåíèåòî, 

òà íà æèâîòíàòà ñðåäèíà è ïðèðîäàòà íà Îïøòèíà Öåíòàð; 

 ÄÇÑ (2014) „Ïðîöåíè íà íàñåëåíèåòî íà 30.06.2013 è íà 31.12.2013 ãîäèíà ñïîðåä 
ïîë è âîçðàñò, ïî îïøòèíè è ïî ñòàòèñòè÷êè ðåãèîíè (ÍÒÅÑ 3-2007 ãîäèíà)“ 
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=11; 

http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=10&rbrObl=2; ÄÇÑ, Ìèãðàöèè; 

Ñòðàòåãè¼àòà íà Îïøòèíà Öåíòàð-Ñêîï¼å çà ñîöè¼àëíà çàøòèòà çà ïåðèîäîò 2015-
2020;  

Àêöèîíèîò ïëàí ïî Ñòðàòåãè¼àòà çà ñîöè¼àëíà çàøòèòà íà Îïøòèíà Öåíòàð - Ñêîï¼å 
2015-2017; 

Ïëàí íà ïðîãðàìè çà ðàçâî¼ çà ïåðèîä 2019-2021 ãîäèíà íà Îïøòèíà Öåíòàð;  

Ïðîãðàìà çà óðáàíî ïëàíèðàњå íà Îïøòèíà Öåíòàð 2018, 2019 ãîä.; 

Ïðîãðàìà çà èçìåíà è äîïîëíóâàњå íà ïðîãðàìàòà çà óðáàíî ïëàíèðàњå íà 
Îïøòèíà Öåíòàð çà 2018 ãîä.; 

Èçâåøòà¼ çà ðåàëèçàöè¼à íà Ïðîãðàìàòà çà êîìóíàëíè äå¼íîñòè îä 2016, 2017 ãîä. 
íà Îïøòèíà Öåíòàð; 

Èçâåøòà¼ çà ðåàëèçàöè¼à íà ïðîãðàìàòà çà êîìóíàëíè äå¼íîñòè íà Îïøòèíà Öåíòàð 
2018 ãîä.; 

Èçâåøòà¼ çà ðåàëèçàöè¼à íà ïðîãðàìàòà çà çàøòèòà íà æèâîòíàòà ñðåäèíà íà 
Îïøòèíà Öåíòàð 2017 ãîä.; 

Ïðåäëîã ïðîãðàìà çà èçìåíóâàњå è äîïîëíóâàњå íà ïðîãðàìàòà çà çàøòèòà íà 
æèâîòíàòà ñðåäèíà íà Îïøòèíà Öåíòàð –Ñêîï¼å çà 2018 ãîä.; 

Ïðåäëîã ïðîãðàìà çà çàøòèòà íà æèâîòíàòà ñðåäèíà çà 2019 ãîäèíà; 

Ðåãèñòàð íà îäîáðåíè åëàáîðàòè çà çàøòèòà íà æèâîòíàòà ñðåäèíà íà Îïøòèíà 
Öåíòàð; 

Ôèçèáèëèòè Ñòóäè¼à çà èñêîðèñòóâàњå íà ïîäçåìíèòå âîäè çà ïîëåâàњå íà 
ãðàäñêîòî çåëåíèëî è ìèåњå íà ¼àâíèòå ñîîáðàќà¼íè ïîâðøèíè; 

Ñòðàòåãè¼à çà ðàçâî¼ íà £Ï Âîäîâîä è êàíàëèçàöè¼à 2012 – 2042; 

Ïëàí çà çàøòèòà è ñïàñóâàњå îä ïðèðîäíè íåïîãîäè è äðóãè íåñðåќè íà ãðàä 
Ñêîï¼å; 

 Ñòóäè¼à çà ìîäåëèðàњå íà ìîæíè ïîïëàâè íà Ñêîïñêè ïëàíñêè ðåãèîí, 2016: 

 Ñòóäè¼à çà îçåëåíóâàњå è ïîøóìóâàњå íà ïîäðà÷¼åòî íà ãðàä Ñêîï¼å, 2015; 

 Ñëóæáåí ãëàñíèê íà Îïøòèíà Öåíòàð 2017, 2018 ãîäèíà. 

 

 

 

Ñòóäè¼à çà åðîçè¼à è àêöèîíåí ïëàí çà ãðàäîò Ñêîï¼å, 2017
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