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Врз основа на член 22 став 1 точка 2, член 36 и член 62 од Законот локална 
самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр 5/2002), член 16 став 1 
точка 16 од Статутот на општина Ѓорче Петров-(Пречистен текст) (Службен гласник на 
општина Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарните одлуки за измена и дополнување 
на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број 
13/14 и 3/19), советот на општина Ѓорче Петров на 49-тата на седницата одржана на 
ден 28.12.2020 година, донесе: 

 

ПРОГРАМА 
за заштита на животна средина и природата  на подрачјето на 

општина Ѓорче Петров за 2021 година 
 

 
I. Вовед 

 
Во насока на воспоставување на одржлив развој на општина Ѓорче Петров, а со тоа 

и заштита и унапредување на животната средина и здравјето на луѓето, воедно и 
обезбедување подобри услови за живот на сите жители во општината, се пристапи кон 
изработка на заштита на животна средина и природата на подрачјето на Општина 
Ѓорче Петров за 2021 година.  

Земајќи ги во предвид барањата на регулативата на ЕУ, новите апроксимирани 
закони од областа на животната средина, како и новите надлежности на единиците на 
локална самоуправа, согласно Законот за локална самоуправа, евидентна е потребата 
од превземање на голем број мерки и акции за спроведување на истите. 

Единиците на локална самоуправа играат клучна улога во имплементацијата на 
голем дел од барањата регулирани со новата законска легислатива од областа на 
животната средина. Во продолжение се наведени надлежностите согласно законите 
од областа на животната средина, кои се усогласени со ЕУ регулативата. Направениот 
преглед по истите дава јасна слика за обврските на ЕЛС и потребите за зајакнување на 
човечките капацитети за спроведување на истите. Обемните обврски наметнуваат и 
потреба од обезбедување на големи финансиски средства за реализација на истите. 

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

Воспоставување на ефикасен систем за управување со животната средина е голем 
предизвик, но воедно и обврска што основна причина за изработка на оваа Програма 
заштита на животна средина и природата на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 
2021 година. 
 
 

II. Цели на програмата 
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Општа цел на програмата за заштита на животна средина и природата  на 
подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 2021 година е подобрување на квалитетот на 
живеење на населението на подрачјето на врз основа на анализа на  реалната состојба 
на квалитетот на животната средина во општината како и превземање на соодветни 
мерки согласни со Законот за животна средина, заштита на животот и здравјето на 
луѓето, предвидување, следење, спречување, ограничување и отстранување на 
негативните влијанија врз животната средина и превземање на контролата врз 
активнистите кои ја загрозуваат животната средина. 

 
Специфични цели на програмата се:  
- намалување на загаденоста на почвите, водата и воздухот, 
- подигање на јавната свест на граѓаните, 
- воспоставување на управување со комуналниот отпад, 
- идентификација на загадувачи, 
- креирање на стратегиски документи, акциони планови и други програми за заштита на  

животната средина. 
 

Вака поставените цели се доволни за да обезбедат услови за квалитетен живот на 
гражаните на општина Ѓорче Петров во здрава и чиста животна средина. 
 

III. Проекти и активности 
 

Врз основа на потребите се утврдени проектите и активностите на програмата за 
заштита на животна средина и природата  на подрачјето на  Општина Ѓорче Петров за 
2021 година. 

Оценката на состојбата со животната средина е првиот чекор во редоследните 
активности кои треба да се направат за да започне процесот на заштита и 
унапредување на животната средина во продолжение следи име и опис на 
проектот/активност. 

 
Бр. Име на проект/активност Носител Период на 

реализација 
Проценет 
буџет 

1.  Изработка на Локален 
акционен план за животна 
средина (ЛЕАП)  
 

Сектор за 
економски 
одржлив 
развој, 
Консултант 

Март-Јуни 300.000,00 

2.  Изработка на Регистар на 
загадувачи 
 

Сектор за 
економски 
одржлив 
развој, 
Консултант 

Март-Јуни  20.000,00 

3.  Изработка на Катастар за 
животната средина 
 

Сектор за 
економски 
одржлив 
развој, 
Консултант 

Март-Јуни  20.000,00 
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4.  Лабораториски услуги за 
мерења на загадувањето на 
водата, воздухот, почвата и 
штетната бучава 
 

Сектор за 
економски 
одржлив 
развој, 
Консултант 

Мај-Јуни  20.000,00 

5.  Подигање на нови зелени 
површини и хортикултурно 
уредување и одржување преку 
проетот за почиста животна 
средина 
,ЗА ПОУБАВО ЃОРЧЕ, 
 

Сектор за 
економски 
одржлив 
развој, 
Консултант 

Април-Мај 
тековно 

500.000 

6.  Набавка на декоративни 
садници и сезонски цвеќиња 
 

Сектор за 
економски 
одржлив 
развој, ЈКП 
паркови и 
зеленило 

Април-Мај 30.000 

7.  Проект - Агрохемиска анализа 
на почви од земјоделски 
површини 
 

Сектор за 
економски 
одржлив 
развој, 
Консултант 

Април-Мај 
тековно 

10.000 

8.  Посетување на обуки и 
семинари од областа на 
животна средина за 
вработените во секторот за 
заштита на животна средина и 
природата 
Проекти за подигање на 
еколошка свест кај граѓаните 
 

Сектор за 
економски 
одржлив 
развој, 
Консултант 

Тековно / 

9.  Одржување на трибини и јавни 
расправи 
 

Сектор за 
економски 
одржлив 
развој, 
Консултант 

Тековно 20.000 

10.  Обележување на денови од 
ЕКО календар (Ден на 
Планетата Земја, Ден на 
заштита на водите, Ден на 
екологија, Ден без автомобили, 
Ден за борба против пушењето, 
Ден на дрвото и слично), 

Сектор за 
економски 
одржлив 
развој, одд.за 
јавни 
дејности 

Тековно 30.000 

11.  Проект-Подигање на 
еколошката свест во основните 
училишта и градинките 
 

Сектор за 
економски 
одржлив 
развој, одд.за 
образование 

Тековно 30.000 

12.  Проект - Eдукација, 
интеракција и реализација 

Сектор за 
економски 

Тековно 20.000 
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"ЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА 
ЗДРАВИ НАВИКИ И СТИЛ НА 
ЖИВЕЕЊЕ"  
 

одржлив 
развој, одд.за 
образование 

13.  Реализација на проекти за ЕКО 
училиште избор на еко 
училиште 

 

 

Сектор за 
економски 
одржлив 
развој, одд.за 
образование 

Тековно 15.000 

14.  Набавка на садници за зелен 
појас на река Лепенец 

Сектор за 
економски 
одржлив 
развој, одд.за 
образование 

Тековно 500.000 

15.    Вкупно 1.065.000 
 
 

IV. Преодни и завршни одредби 
 
Надлежен за реализација на оваа Програма со сите Под-Програми е градоначалникот 

и Секторот за економски одржлив развој. 
Градоначалникот се овластува да може да определува приоритети при реализирање на 

оваа Програма и Под-програмите содржани во истата. 
Програмата влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на 

општина Ѓорче Петров“. 
 
 
 
Број 08-2040/16     Совет на општина Ѓорче Петров 
Од 28.12.2020 година         Претседател, 
Скопје                 Илија Спасовски с.р.                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


