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Почитуваниграѓани,
Современите текови на живеење и влијанието на глобалниот амбиент врз опстојувањето на
општеството и заедницата, ја наметнува потребата од сериозен ангажман на полето на
заштитатанаживотнатасрединаинејзинотоунапредување.

Вотојпоглед, мошнезначаене несебичниотвлогнасекојпоединец, насекојграѓанин, влогкој
всушностзначисекојдневнагрижаза сопственатаиднинаи за иднинатана своитепоколенија,
зарадиобезбедувањеусловизаквалитетноживеење.
Животот и животната средина се во нераскинлива взаемна врска, и во таа смисла, мора
заедничкидасе справимесо ситепостоечкии можнивлијанијакоиможатдаи наштетатнатаа
врска.
ОпштинаСтрумица, опстојувајќиво својатанамерада бидесовременсервисза граѓанитепри
тоа ползувајќи ги успешните „приказни“ од високо развиените земји од Европа и светот,
придаваголемозначењенаживотнатасрединаинејзинатазаштита.
Како резултат на таквиот континуиран ангажман за имплементирање на стандардите на
ЕвропскатаУнија, oпштинаСтрумицапрераснаво позитивенмакедонскиурнекво таа област,
при што не изостанааи признанијатаи наградите. Но, поаѓајќиод сознаниетодека секогаш
може подобро, свртени сме кон реализација на сите приоритетнипрашања, кои се дел од
визијата за еколошка општина, каква што заслужуваат нејзините граѓани. Поради тоа
донесувањетона овој нов Локален еколошкиакционенплан, е од исклучителнозначење за
Oпштинатаи нејзинитеграѓани. НовиотЛЕАП, кој се однесувана периодотод 2016 до 2022
година, всушностпретставувалогичнонадоврзувањена досегашниот, со штосе правизначаен
исчекорво погледна заштитатана животнатасрединаи нејзинотопозитивновлијаниеврзсите
областиодживеењетовонашатазаедница.
Значајное да се спомене, дека во подготовкатана овој ЛЕАПбешевклученЛокаленкомитет,
работнигрупи и експерти, а во работнитегрупи партиципираати невладиниорганизациии
граѓани од различни профили. Се разбира, беше вклучена и јавноста, преку испитувањена
јавнотомислењеипоставувањенаприоритетнитепроблемииакциизанивнонадминување.
Убеденсумдекаовој документќе претставуваплатформаза нашетопонатамошноработењеи
декаистиотќегидадепосакуванитерезултати.
На крајот, од мое лично име и од името на сите граѓани на општинаСтрумица, изразувам
благодарностдоситеониекоиучествуваавоизготвувањетонаовојЛокаленеколошкиакционен
план.
Сопочит,
ГрадоначалникнаопштинаСтрумица
ЗоранЗаев
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1
1.1

ВОВЕД
Краткорезиме

Новитедвижењана развојотна глобалнои регионалнониво, но во исто времеи
светските економски кризи, ги одредуваат правците на севкупниот развој на Република
Македонија. ВотојпроцесДржаватае исправенапредпредизвицитеза јакнењенаекономијата,
привлекувањенастранскиинвестиции,какои интеграцијасоЕвропскатаунијаи НАТО. Задаги
оствари своите цели, Република Македонија треба да ги прифати, прилагоди и спроведе
стандардитенаЕУ, воеднареалнавременскаифинансискарамка.
Задаобезбедибалансиранразвој, односноданаправирамнотежапомеѓупотребитеза
економскиразвој и користењена расположливитеприродниресурси, а при тоа да обезбеди
заштита на животната средина и ресурсите за сегашните и идни генерации, Република
МакедонијакреираПолитиканаживотнасрединаи гиопределуваприоритетнитеактивностиза
заштитаначовековотоздравје, животнатасрединаи користењетонанационалнитебогатствана
одржливначин. Политикатаза животнасрединае усогласена, меѓу другото, и со Акционата
програмаза заштитана животнатасрединаза Централнаи ИсточнаЕвропа (ЕАП), документ
усвоенна Министерскатаконференција„Животнатасрединаза Европа“ (Environment for
Europe) во Луцерн, Швајцарија, во 1993 година. Сопроцесотнадецентрализацијанавласта,
решавањето на дел од проблемите во животната средина, е доделено во надлежност на
локалнатасамоуправа.
За остварувањето на целите за заштита на животната средина, Владата на
Република Македонија и локалните самоуправи, подготвуваат Национален акционен
план за животна средина (НЕАП) и Локални акциони планови за животна средина
(ЛЕАП). Основата за изготвување на НЕАП и ЛЕАП е дефинирана во Законот за
животна средина Закон за животна средина („Сл. весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07,
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и
39/16), во Глава IX-Планирање на заштитата на животната средина, (член 60).
Локалните акциони планови за животната средина се изготвуваат врз основа на
оцената на специфичните состојби и потреби на секоја општина, усогласени со
Националниот акционен план за животна средина.
Единиците на локална самоуправа играат клучна улога во спроведувањето на
голем дел од барањата, регулирани со националната законска рамка, од областа на
животната средина. Некои од нив се следните:

 Формирање локални мрежи за мониторинг на одделни медиуми и области од
животната средина и доставување на податоците од истите до Министерството за
животна средина и просторно планирање;

 Информирање на јавноста за случаите на надминување на дозволените
емисии на загадување на животната средина и донесување акти за преземање на
задолжителни мерки, доколку загадувањето е ограничено на подрачјето на
територијата на општината;
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 Воспоставување

и
одржување
Информативен
систем,
односно
воспоставување и одржување Регистар на загадувачки материи и супстанции и
нивните карактеристики за подрачјето на општината и Катастар на
животната средина и доставување на добиените податоци до надлежното
министерство, најмалку еднаш месечно;

 Изготвување Извештај за состојбата на животната средина на подрачјето на
општината и негово доставување до надлежното Министерство за животна
средина, на одобрување. Истиот треба да биде достапен за јавноста;

 Подготвување на Локален акционен план за животна средина, во
согласност со донесената методологија од страна на министерот за животна
средина;

 Спроведување на Локалниот акционен план за животна средина;
 Спроведување Стратегиска оцена на животната средина на одредени планови
и програми. Општината е должна да ги следи ефектите врз животната средина од
спроведувањето на планскиот документ и доколку има негативни ефекти, да го
извести надлежното министерство;

 Обезбедување на сите потребни мерки и пропишување на постапки со кои се
обезбедува остварување на правото за пристап до информациите и учество на
јавноста во донесувањето на одлуките кои се однесуваат на состојбата на
животната средина, како и обезбедување на изјаснување на јавноста во
постапката за донесување на тие одлуки;

 Определување овластено лице, кое ќе биде одговорно за остварување на
правото за пристап до информации за животната средина и обезбедување на
просторија во која заинтересираните ќе можат да ги разгледаат или да извршат
увид во бараните информации за животната средина;

 Обезбедување пристап до бараните информации за животната средина во
најкраток можен рок, не подоцна од еден месец од денот на приемот на барањето
за информација, а ако се работи за пообемна и покомплексна информација,
најдоцна два месеца од денот на приемот на барањето за информацијата;

 По одредување од страна на Владата на Република Македонија, одобрување
или одбивање на Елаборат за заштита на животната средина, преку издавање на
решение за одобрување или одбивање и водење Регистар за одобрени
елаборати;

 Издавање Б-интегрирани еколошки дозволи и дозволи за усогласување со
оперативен план, односно водење на постапка за интегрирано спречување и
контрола на загадувањето. За општините, кои припаѓаат кон градот Скопје, тие
ингеренции ги презема градоначалникот на град Скопје;

 Изготвување Надворешен план за вонредни состојби (спречување и контрола
на хаварии со присуство на опасни супстанции), врз основа на добиените
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внатрешни планови за вонредни состојби од инсталациите и негово доставување
до надлежното министерство;

 Изработка на документ за одржлив развој - Локална агенда 21;
 Поставување овластени инспектори за животна средина на локално ниво, кои
вршат инспекциски надзор над примената на Законот за животна средина и
прописите донесени врз основа на него;

 Преземање мерки и активности, кои се однесуваат на привремена и трајна
забрана за вршење на определени дејности или промет на определени производи;

 Преземање на сите мерки и активности за заштита и унапредување на
животната средина;

 Поттикнување на развој на образованието и јавната свест во областа на
животната средина.

Локалнитеакциониплановизаживотнасрединасеинструментзаподдршканаусогласувањесо
барањатаза животнатасрединаво рамкитена процесотна пристапувањеконЕвропскатаУнија
(ЕУ).
1.2

Штое ЛЕАП

Локалниот акционен план за животна средина (ЛЕАП) е развоен документ
за заштита и унапредување на животната средина на одреден локалитет (општина),
кој е усогласен со вкупниот економски, општествен и културен развој на Република
Македонија и општината, при што приоритет им се дава на мерките за заштита и
унапредување на животната средина, во интерес на сегашните и идните генерации.
Главна цел на документот е заштита и унапредување на животната средина и
природата, преку систем на мерки и активности за долгорочно планирање, заокружени
со временска и финансиска рамка.
ЛЕАП-от е плански документ со времетраење од 6 години. По изработувањето,
документот е предмет на следење и тековно ревидирање и обновување, во зависност
од новонастанатите услови, а задолжително по истекот на имплементациониот
период.
Во согласност со Законот за животна средина, Советот на општината формира
тело, раководено од градоначалникот, кое ќе го следи спроведувањето на Локалниот
акционен план за животна средина, ќе предлага негови промени и ќе изготвува
извештаи, кои еднаш годишно ќе ги доставува до органот на државната управа,
надлежен за работите од областа на животната средина, односно Министерството за
животна средина и просторно планирање на Република Македонија.

Со огледна правотона јавностаза пристапдо информацииза животнатасредина, во
согласностсо барањатана АрхускатаКонвенција, требада се обезбедиефективноучествона
јавноставо процесотна креирањена приоритетнитеактивностиза заштитаи одлучувањеза
животнатасредина.
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Учеството на јавноста е еден од основните предуслови за донесување реални и
сеопфатни документи, во рамките на кои ќе бидат утврдени приоритети, дефинирани
по содржина,обем и време на реализација, со кои ќе биде согласна и јавноста.

МетодологијазаизработканаЛЕАП

1.3

Втората генерација на Локалниот ЛЕАП за Општина Струмица, се изготви во
согласност со Методологијата за изработка на Локален акционен план за животна
средина, утврдена со Законот за животна средина, Националниот акционен план за
животна средина, како и врз основа на насоките од меѓународни документи и
методологии од областа на животната средина. При изготвување на оваа
методологија, земени се предвид одредбите, утврдени со следните закони:



Закон за животна средина („Сл. весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08,
83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и
39/16);



Закон за управување со отпад („Сл. весник на РМ“ бр. 68/04, 107/07, 102/08,
143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16
и 63/16);



Закон за квалитет на амбиентниот воздух („Сл. весник на РМ“ бр. 67/04, 92/07,
35/10, 47/11, 59/12, 163/13 и 10/15);



Закон за заштита на природата („Сл. весник на РМ“ бр. 67/04, 14/06, 84/07,
35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16);



Закон за заштита од бучава во животната средина („Сл. весник на РМ“ бр.
79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15);



Закон за водите („Сл. весник на РМ“ 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 шумите („Сл. весник на РМ“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13,
147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16).

Исто така, при изработка на методологијата, земен е предвид и Законот за
локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02), со кој се утврдуваат
надлежностите на општините, меѓу кои и надлежноста во заштитата на животната
средина и природата: мерки за заштита и спречување од загадување на водата,
воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучавата и нејонизирачкото
зрачење.
Во согласност со наведената методологија, стратешките и законски барања,
главни цели на процесот на изработка на ЛЕАП-от се:



Проценка на состојбите со животната средина на локално ниво;



Дефинирање, проценка и поставување на проблемите од областа на животната
средина, базирани на ризикот за човековото здравје, еко-системите и
квалитетот на животот;
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Развивање на стратегии и активности за намалување на ризиците по животната
средина во Општината;



Зголемување на јавната свест и одговорност за заштита на животната средина
и зголемување на поддршката од јавноста за инвестициите од областа на
животната средина во Општината.

Во согласност со член 64 од Законот за животна средина, Локалниот акционен
план за животна средина, врз основа на оцената за степенот на деградираност на
медиумите во животната средина во дадено подрачје, содржи мерки и активности за
заштита на животната средина и здравјето на луѓето, од интерес и во надлежност на
Општината, a особено за:



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



снабдување со доволни количини квалитетна вода за пиење;



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



управување со отпадот;



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



урбан развој и просторно планирање;



развој на локалниот јавен транспорт и сообраќајот на подрачјето;



заштита на биолошката разновидност и управување со заштитени подрачја;



управување и користење на природните ресурси;



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



последиците од економскиот развој врз животната средина и надлежните
субјекти за спроведување на одделните елементи на планот.

НачелазаизработканаЛЕАП

1.4

Изработката на ЛЕАП е заснована на следните начела:



Начелото на одржлив развој,



Начелото за транспарентност и вклучување на јавноста и



Начелото за финансиски и кадровски можности.

Во согласност со изнесеното, општите цели на ЛЕАП се:



Да се продолжи со процесот на приближување кон политиките на Европската
унија во областа на животната средина на локално ниво;
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Да се интегрира политиката за заштита на животната средина во останатите
секторски политики;



Да се идентификуваат и зајакнат потребите на административните структури за
ефикасно управување со животната средина на локално ниво;



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



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



Да се постават основи за одржливо користење на природните ресурси;



Да се изнајдат финансиски средства за решавање на приоритетните проблеми
во животната средина и др.

Изработката на ЛЕАП претставува прв чекор во заштитата на животната средина
и нејзино вградување во другите секторски политики, заради обезбедување
одржлив развој.
Очекувани резултати од донесувањето на овој документ за општина Струмица,
се следниве:

2



Воспоставена структура за соработка помеѓу сите чинители на локално ниво;



Информирана јавност за проблемите од областа на животната средина и
мерките за нивно надминување;



Зголемена јавна свест за прашањата поврзани со животната средина;



Успешно развиени стратегии/програми/акции за решавање на проблемите од
областа на животната средина;



Создадени услови и локални капацитети за идни инвестиции за решавање на
проблемите од областа на животната средина.

ПОСТАПКАПРОЦЕСНАИЗРАБОТКАНАЛЕАП
/

Првата генерација на Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП),
општина Струмица го подготви во 2006 година, во согласност со тогаш дефинираната
Методологија. Во овој документ беа идентификувани и рангирани еколошките
проблеми во Општината, врз основа на ризикот на истите врз околината, луѓето и
квалитетот на живеење. Беа дефинирани еколошки приоритети и стратегии за
решавање на еколошките проблеми.
Бидејќи ЛЕАП е плански документ со времетраење од 6 години, по истекот на
времето за имплементација на првата генерација ЛЕАП и процената на постигнатите
резултати, на 36-та седница на Советот на Општина Струмица, одржана на 16.02.2016
година, е донесена Одлука за отпочнување постапка за донесување на Локален
еколошки акционен план за Општина Струмица-втора генерација. Средствата за оваа
активност беа обезбедени од Општина Струмица.
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Документот ќе ѝ овозможи на локалната власт да ги идентификува проблемите во
животната средина и да даде предлози за нивно надминување, преточени во
приоритетна листа на активности, усогласени со соодветна временска и финансиска
рамка.
Во согласност со Методологијата за изработка на ЛЕАП, Општина Струмица помина
низ процес на планирање којшто се состоеше од следните фази:

1. Формирање на организациска структура за изработка на ЛЕАП:


Локален координатор,



Локален комитет (ЛК) и



Работни групи (РБ).

2. Изработка на план за вклучување на јавноста;
3. Оцена на состојбите со животната средина;
4. Утврдување на приоритетните проблеми за решавање;
5. Поставување на цели и мерки;
6. Утврдување на механизми за спроведување на ЛЕАП и
7. Утврдување на оперативни механизми за набљудување, оценување на
спроведувањето и ревизија на ЛЕАП.
Првиот, конститутивен, состанок на Локалниот комитет се одржа на 21.12.2016
година при што се назначи заменик на локалниот координатор, лице одговорно за
односи со јавноста и записничар. На состанокот се прифати Деловникот за работа на
ЛК и се предложија работни групи и нивни членови.
По предлог на ЛК, Советот на Општината, се формираа работни групи и именуваа
координатори на работните групи за изработка на ЛЕАП.
По формирањето на работните групи и назначување на координатори на истите, се
формираа следните тематски области:

1. управување со отпад;
2. управување со води;
3. воздух;
4. управување со почва и искористување на земјиште;
5. природа.
Работните групи и ангажираните експерти за посебните прашања, играа важна
улога во анализирањето на состојбите со животната средина, и во идентификувањето
на проблемите што бараат решенија, како и во утврдувањето на приоритетите и
развивањето на стратегии и мерки, како и активности за намалување на ризиците по
животната средина.
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Слика1 РаботнисостаноцинаработнитегрупииконсултациисопретставницитеодОпштината

Процесот на изработка на документот помина низ различни фази:



Анализа на целата планска документација на Општината (особено на
активностите и проектите дефинирани во ЛЕАП на Општина Струмица, од 2006
година), за да се направи пресек на реализираните активности и повторно да се
дефинираат приоритетите;



Информирање на јавноста за почетокот и текот на проектот преку: телевизиски
и радио емисии, објава на официјалната интернет-страница на општина
Струмица и сл.;



Анкетирање на јавноста и поголемите индустриски капацитети, лоцирани на
територијата на Општината и дефинирање на приоритетни проблеми во
животната средина;



Собирање на податоци од релевантните извори, обработка на истите и
формирање база на податоци (пополнување на тематските табели
во
согласност со ДПСИР методологија за: отпад, вода, воздух, почва и природа);



Состаноци на работните групи и Локалниот комитет за планирање на
понатамошните чекори, оцена на состојбите со животната средина во општина
Струмица и изработка на сепаратните материјали;



Планирање и разработка на Акциониот план за животна средина (предлог
проекти и активности, со временска и финансиска рамка за нивна реализација и
можни извори на средствата) и



Утврдување на механизми за спроведувањето на Локалниот акционен план за
животна средина за општина Струмица (кои се очекувани резултати,
индикатори на успех, институција одговорна за следење на индикаторите и
планирана фреквенција за нивно следење).

АнализанаЛЕАПзаОпштинаСтрумицаод2006 година-нереализиранипроекти

1.5

Какоприоритетнипроблемиза решавање, вопрватагенерацијаЛЕАПнаОпштинаСтрумица
(од 2006-2012 година), издвоенисеследните:
1.

Снабдувањесовода;

2.

Управувањесоотпаднитеводи;
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3.

Управувањесоотпад;

4.

Заштитанаприродата;

5.

Заштитанапочвите;

6.

Заштитанавоздухотодзагадување.

За сите овие идентификувани проблеми биле дефинирани 44 активности од кои се
реализирани 29, односно 65,09%. Останатите 15 активности (34,09%) не се
реализирани, а тоа се:

1. Снабдување со вода:
 Изградба на водоснабдителни системи во Мемешли, Орманли, Дорломбос
и Чепели;

 Поставување на уреди за дезинфицирање на водата кај локалните
водоводи (нереализирано само за Мемешли, Орманли, Дорломбос и Чепели;

 Реконструкција на водоводната мрежа/замена на азбесни цевки со ПВЦ
(нереализирано само 20%);

 Изработка на елаборати за заштитни зони околу зафатите за вода за
пиење и загрозени подрачја од водотеци и вештачките езера;

2. Отпадни води
 Изградба на канализациона мрежа за сепаратно зафаќање на отпадните,
фекалните и атмосферските води во индустриска зона СЕВЕР;

 Изградба на фекална канализација во селата Добрејци и Дабиле;
 Чистење на река Водочница и канали за одводнување од подземни води,
 Изградба на пречистителна станица со димензии во согласност со
анализираните и утврдени количини на отпадни води;

 Изградбата

на
колекторски
систем
димензионирана
согласно
утврдените количини на отпадни води што се продуцираат во урбаните
средини во општината;

 Обезбедување на предтретман на индустриските отпадни води и нивно
доведување на ниво кое ќе може да биде ефикасно третирано во
пречистителната станица;

 Третман на отпадните фекални води;
 Подготовка на приоритетна листа на подрачја за заштита од порои и
подготовка на документација;

 Изградба на одводни канали и потпорни ѕидови да се доведат ерозивните
појави во контролирана граница.

3. Управување со отпад:
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 Организирање на примарна селекција на отпадот на местото на
неговото настанување;

 Лоцирање на еколошки дворови, собирни пунктови и сл. каде што
граѓаните ќе можат да го одложат отпадот заради негово сепарирање
по видови на отпад;

 Организирање на кампањи и акции на генераторите на отпад во
соработка со невладиниот сектор за стимулирање на активностите за
собирање и селектирање на отпадот со прикажување на бенефициите од
ваквите активности за подигање на јавна свест;

 Реконструкција и опремување на еден од постојните објекти во градот
Струмица за негово користење како трансфер станица за сепарирање на
комуналниот отпад;

 Изработка на Студија за можност со цел дефинирање на потребните
мерки, средства и активности за покривање на сите селски населби со
услуга за собирање и транспорт на комуналниот отпад;

 Затварање и рекултивација на дивите депонии – ѓубришта.
4. Природа:
 Искористувањето на органскиот отпад биомасата од земјоделството за
производство на компост или енергетски ресурси;

 Развивање на ловниот и риболовниот туризам. Изготвување Студија;
 Зголемување на туристичките потенцијали на општината, преку
изградба на нови туристички капацитети и користење на
геотермалните води за развој на бањскиот туризам. Изготвување на
Студија за развој на бањски туризам;

 Да се заштити уништувањето на неконтролираното користење на
ендемичните-загрозени растителни видови преку поголеми активности
на службите на шумската полиција или преку прогласување на
заштитени зони на природата;

 Спроведување

на
програми
концесионерските зони;

за

мониторинг

и

заштита

на

5. Заштита на почвите:
 Донесување на урбанистичка документација со која ќе се избегне
ненаменската употреба на земјоделското земјиште за други цели;

 Идентификација на подрачја во кои може да се развива производство на
органска храна. Мапирање. Подготовка на Студија за потребите и
Едукација на земјоделците;

 Создавање на агро целини и примена на модерен аграр Студија;
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 Контрола врз издадени концесии за експлоатација на минералните
суровини заради зачувување на животната средина и природата. Студии
за оценка на влијанието на животната средина согласно законот;

6. Воздух:
 Следење на замена на енергетските котли од мазут, нафта, јаглен или
дрво на природен гас;

 Подготовка на катастар на загадувачи;
Сите гореспоменати проектни активности, кои не биле реализирани во
имплементациониот период на првата генерација ЛЕАП за општина Струмица, беа
земени предвид при планирањето и разработката на планот за акции на новиот ЛЕАП.

3

ОПШТИПОДАТОЦИЗА ОПШТИНАСТРУМИЦА

Во согласност со Законот за територијалната организација на локалната
самоуправа во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 55/04, 12/05, 98/08,
106/08 и 149/14), општина Струмица е основана и утврдена како Општина со седиште
во град Струмица.

3.1 Географскикарактеристики
ОпштинаСтрумица, се наоѓаво југоисточниотдел на РепубликаМакедонија. Зафаќа
простор со површина од 332 km2, односно 1,29 % од површината на Републиката. На
територијатанаОпштинатаима25 населениместа. Сеграничисопетопштинии тоа: Босилово,
Конче, Василево,НовоСелоиВаландово.
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Слика2 МестоположбанаопштинаСтрумица

3.2 Геолошкикарактеристики
ОпштинаСтрумица, припаѓаво Родопскатазона, која го претставувацентралниотмасив
на Балканскиот Полуостров. Како резултат на неотектонски
движења во Родопската маса,
формиранисе следните блокови: Беласички, ОгражденскоМалешевски
, ГерманскоКозјачки
и
Осоговскиблок, какои следнитетридепресии: Кочанска, Славишкаи Струмичка. Струмичкиот
регионе опкруженсо планинитеБеласицаодјугоисток, планинатаОгражденодсевероистоки
планинатаЕленицаодзапад.
Овие планини припаѓаат на средниот дел на СрпскоМакедонскиот
масив, кој до
пренеотектонскатафаза претставуваледнацелина, поделенана неколкусегментисо доцните
Алпскиортогенипроцеси, шторезултиралософормирањенадепресии. ПредАлпскиотсегмент
Беласица е изграден на гнајсеви и гранитни шкрилци. Сегментот Беласица граничи со
депресијатаСтрумицанасевер. СегментотОгражден-МалешевскиПлачковицае
гранитенмасив
које опкруженсобиотскипорфирнигранодиорити.
ВоСтрумичкотоПоле, рекатаСтрумицаодсвојаталевастранаја добивапритоката, рекаТурија,
а одсвојатадеснастрана, рекатаВодочница.Покрајнаведените, рекатаСтрумицадобиваголем
бројдругипритоки.
Најрепрезентативнитиповипочвивоовааобластседелувијалнитеиалувијалнитепочви.
СпецифичностнаСтрумичкатадолинае присуствотонаплиоценскитеезерскиседиментикоисе
помешанисоквартернидепозитиодразличногенетскопотекло.
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Слика3 ТектонскакартанаРепубликаМакедонија

Сеизмичкикарактеристики: ПодрачјетонаСтрумицасе наоѓамеѓудвесеизмичкинајмаркантни,
а може да се каже и најопаснизони на Балканот. Вардарскатасеизмогеназона должреката
Вардар од запад и Струмската сеизмогена зона долж долината на Струма. Споменатите
епицентралниподрачјаимаат постојановлијаниеврз теренитена ова подрачјеа максимална
јачинаоддосегаслученитеземјотресиизнесува8˚ поМЦС. Земјотреситесе предизвикании од
локалнитеепицентралнижариштасомаксималнајачинаод6° поМЦС. Наовапосебновлијание
имаат инженерско геолошките услови на тлото врз кои е направена и следната глобална
сеизмичкареонизацијанатеренот. Ридестиотпростор, југозападноодСтрумица,имасеизмичко
поволниинженерскогеолошкиуслови, котлинскиотдел севернои северозападное сеизмички
осетливасредина, додекарамничарскиотдел, источноод градот, е сеизмичкидостаосетлива
средина и заедно со претходната категорија поседуваат сеизмички неповолни инженерскогеолошкиусловинатлото. Воовојрегионприсутнисеартерскиизданинаразличнадлабочина.
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Слика4 СеизмолошкакартанаРепубликаМакедонија

Хидролошкикарактеристики: Хидрографскатамрежаво Струмичкиотрегионе достабогатаи
испреплетена со повеќе извори, реки и нивни притоки. Главен реципиент во Струмичката
котлинае реката Струмица, со регулираноречно коритоод 31 km. Лева притокана реката
Струмицае рекатаТуријасодолжинанаречнокоритоод 22 km-одбранатаТуријадовливотсо
р. Струмица,со 8 km регулиранокорито.
Деснапритокана рекатаСтрумицае Моноспитовскиотканалсо 14,1 km речнокорито. Вонего
одлеватастранасе вливарекатаВодочницасо 15 km регулираноречнокорито. Деснапритока
наМоноспитовскиотканалсо 6 km регулираноречнокоритое рекатаТркајна. Сливотнареката
Струмицае делодмеѓународниотсливнарекатаСтрума.

Слика5 РекаСтрумица

Слика6 РекаТурија

3.3 Климатскикарактеристики
ОпштинаСтрумицасе наоѓаво рамкитена Струмичкатадолинаопкруженасо планините
Беласицаодјугоисток,планинатаОгражденодсевероистокипланинатаЕленицаодзапад.
Специфичнатагеографскаи топографскаположбанаопштинаСтрумицаја карактеризираатдве
зоналниклими, и тоа, Субмедитеранска, со поголемоили помало вкрстосувањесо ИсточноКонтиненталната, чијаиспреплетеностна регионотмудавапосебенбелег- долгитоплилетасо
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високосреднодневнитемпературии намаленогодишноколичествоврнежи, намаленизимски
температури и појава на ветрови од сите правци. Карактеристични за регионот се
северозападниотсо фреквенцијаод 163‰ и просечнабрзинаод 2.1 m/s и максималнабрзина
во јули од 8 m/s, југозападниотсо фреквенција од 109‰ и просечна брзина од 1,7 m/s и
максималнабрзинанапролет, од7 m/s, а пореткосеверецотијужниоттополветер.
Просечнатагодишнатемпературанавоздухотизнесува12.6 °С сонајвисокипросечнимесечни
температуриво јули (23.7°С) и најнискипросечнимесечнитемпературиво јануари(1.0°С).
Температурнатаамплитудае 22.2 °С, додека разликата помеѓу максималнатаапсолутнаод
40,5 °C иапсолутнатаминималнатемператураод-24.06°C е 64.5°С.

Слика7 Просечнагодишназачестеност‰ исреднибрзининаветерот(m/s) воосумправци

Струмичкиотрегионсеодликувасодолгпериоднасончевиденовии совисоксветлосен
интензитет што позитивно влијае на фруктификацијата. Има околу 230 сончеви денови.
Сончевиотсјајтраепросечно2.377 часагодишно.
Во просек деновисо магла се 20 дена во годината, и тоа во ноември, декемврии јануари.
ПорадисубмедитеранскитевлијанијаодЕгејскотоМореи влијаниетонаконтиненталнатаклима,
климатскитеусловивоСтрумичкиотрегионсекарактеризираатсонамаленогодишноколичество
врнежи,засиленааридност,именливплувометрискирежимсонамаленазимскатемпература.
Во Струмица, просечногодишнопаѓа 547,2 mm воден талог со максимумво есен и пролет
(априлмај
- ), додекадолготрајнитесуши (надеденмесец) се реткапојава (2%). Измеренисе
160 деновисомраз(декемвријануар
) и 18 снежниденови.
3.4 Демографскикарактеристики
Општинатаимагустинана населеностсо стапканад 100 жители/km2. Во согласностсо
пописотод 2002 година, во населенитеместаживеат54.676 жители, одкои 27.336 се жении
27.340 мажи.
Восогласностсопроценките1 нанаселениетово 2014 година, ОпштинаСтрумицаимала
56.783 жители (жени-28.405 и мажи-28.378). Стапкатана порастна населениетое за околу
1,04%, од2002 до 2014 година.
Возраснаи половаструктурананаселението

1 МакстатдатабазаДржавензаводзастатистика
-
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Популацијата, којаја населуваОпштината, се карактеризирасо значителнипромени, во
насокана намалувањена учествотона младитеи значителенпорастна уделотна повозрасното
население. На следната слика и табелите, прикажани се возрасната и полова структура на
населението:

Слика8 Возраснаиполоваструктурананаселението
Табела1 Возраснаиполоваструктурананаселението
Возраст
Години

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

Мажи

1.575

1.758

2.033

2.336

2.384

2.086

1.947

2.153

2.193

Жени

1.600

1.744

2.013

2.197

2.248

1.961

1.823

2.047

2.116

Табела2 Возраснаиполоваструктурананаселението
Возраст
Години

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

Мажи

2.278

1.905

1.267

1.140

956

693

370

194

66

Жени

2.151

1.831

1.321

1.197

1.226

887

583

278

105

Во однос на старосната структура на населението, старосната група од 15 до 64 години е
најзастапенасо 70,57%, додекавонајстаратагрупа(над65 години), припаѓаатсамо9,8% од
вкупнотонаселение,а децаод0 до 14 годинисезастапенисо 19,6%.
НационалнаприпадностнанаселениетовоопштинаСтрумица
Во ОпштинаСтрумица8,08% однаселениетоприпаѓана различнималцинскиетнички
заедници(видисликаитабелаподолу).
На Слика 9 е прикажан процентуалниот удел на националностите во Општината:
Македонци-91,92%; Срби-0,34%; Албанци-0,005%; Роми0,27%; Бошњаци-0,01%; Власи
-0,005%; Турци-6,87% иостанати0,58%.
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Слика9 ПроцентуаленуделнанационалноститевоопштинаСтрумица

Иститеподатоци,изразенивобројност, сеприкажанинаследнататабела.
Табела3 НационалнаприпадностнанаселениетовоОпштината
Група
Бројност

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останато

50.258

3

3.754

147

3

185

6

320

ШколскаподготовкананаселениетовоОпштината
ВоодноснанивотонаобразованостнанаселениетовоопштинаСтрумица,статистичките
податоцизалицанад15 години(видисликаподолу) сеследните: среднообразование~ 39%,
основнообразование ~ 27%, некомплетноосновно ~ 19,5%, високообразование~ 6,43%,
вишообразование~ 3,7%, без основно~ 4,54%, магистри~ 0,07%, возрасникоисе сеуште
вопроцеснаучење~ 0,08%, додеканајмалкузастапениседокторитенанаукисо ~ 0,018%.
Табела4 Статистички2 податокзастепеннаобразованиеналицанад15 години
Виднаобразование

Лицанад15 години

Безосновно

1.997

Некомплетноосновно

8.569

Основно

11.858

Средно

17.007

Вишо

1.617

Високо

2.828

Магистри

31

Доктори

8

ВозрасникоиучатОУ

38

2 ИзворДржавензаводзастатистика
-
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Слика10 НивонаобразованостнанаселениетовоопштинаСтрумица

3.5 Административникарактеристики
Администрацијатана ОпштинаСтрумица, е организиранаи работиво 3 објектии тоа:
зграданаопштинаСтрумица,зграданаодделениезаурбанизамидомнаАРМ.
Административната зграда на Општина Струмица е лоцирана во центарот на градот
Струмица,наул. „СандоМасев“ бр. 1, п.б. 2004, соповршинаод1.647 m2.
Зградатанаодделениетоза урбанизамсенаоѓанаул. „Ленинова“ бр.15, соповршинаод
247 m2, додека пак домот на АРМ се наоѓа на ул. „Благој Мучето“ бр. бб, каде
администрацијатанаопштинатакористисамоеденспартсоповршинаод737 m2.
Наведенитеобјектисе со соодветенработенпросторза ситеслужби, салаза седниции
др. Службитесе обезбеденисо компјутерскокомуникацискаопрема
и интернетмрежа
, која
овозможуваефикасноработењесобрзпреноснаподатоци.

Слика11 АдминистративназграданаопштинаСтрумица

ОпштинаСтрумицаја остварува својата функција врз основа на Законот за локална
самоуправаи посебнитезакониоддругиобласти. Органина Општинатасе: Градоначалникоти
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Советотна Општината. Градоначалникоти членовитена Советотсе избираатна непосредни,
тајниидемократскиизбори.СоветотнаОпштинаСтрумицаброи23 членови.
За извршувањена работите, од надлежност на локалната самоуправа, надлежна е
администрацијата, која е организиранаво 6 сектори и 17 одделение. На почеток на 2016
година, Единицатана локалнатасамоуправаброешевкупно 320 вработени, меѓу кои 77 од
женски пол и 143 од машки пол. Вработенитево Општинатасе со просечна возраст од 52
годинии големдел од нив се со високообразование, солидновладеењена англискиотјазик,
поседувањевештиниза работа на компјутер, искуство во работата и способностиза брзо и
ефикасноисполнувањеназадачите.СтруктуратанаобразованиенавработенитевоОпштината,е
следната: ВСС 96, ВШС 4, ССС 112 и Основно 8, додека пак во однос на националност,
структуратанавработенитее следна:Македонци216, Власи1, Хрват1 и Турци 1.
Општинатае транспарентнаво своетоработење. Седницитена Советотсе отворениза
активноучествонаграѓаните. ГраѓанитенаОпштинатаимаатправодамупредложатнаСоветот
дадонесеодреденактилидарешиодреденопрашањеоднеговатанадлежност.
Општинатаредовноги информираграѓанитеза своитеактивностии донесенитеодлуки,
коисе од непосреднозначењеза живототи работатана граѓанитеи за другиинформацииод
јавенинтерес.
Информирањетонаграѓанитесеврширедовно,безнадоместок,преку:
-

издавањенаСлужбенгласникнаОпштината;

-

издавањеидиструбуцијадограѓанитенамесечниелектронскиинформативнибилтени;

-

објавувањенапубликации;

-

информативниканцеларииводени од општинската администрација и јавните служби
основаниодОпштината;

-

огласнитабли;

-

вебстраница;

-

јавнитрибини;

-

средствазајавноинформирањеи

-

другначинкоје најповолензаинформирањенајавноста.

ГраѓанитенаОпштинаСтрумицанепосредноучествуваатвоодлучувањетозапрашањаод
локалнозначењепреку граѓанскаиницијатива, собирина граѓании референдумна начин и
постапкаутврденасоЗаконотзалокалнасамоуправа(„Сл. весникнаРМ“ бр. 05/02).
Општинатае отвореназа соработкасо ситеправнии физичкилицаза унапредувањена
живототиразвојнаекономијата.
ОпштинаСтрумицаима оствареносоработкасо следнитездруженијана граѓани (невладини
организации):
-

ОрганизацијанаженитенаОпштинаСтрумица;

-

Сојузнаинвалидинатрудот;
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-

ЕколошкодруштвоПланетумСтрумица
;

-

ХуманитарнодруштвоЖивотнаискраСтрумица;

-

СојузназдруженијанатехничкакултураНароднатехника;

-

ЗдружениенаодгледувачинакравиФризер-99;

-

ЗЗПАгроунијас.Муртино;

-

ЗЗАгромакс.Добрејци;

-

ЗГПродолженживот;

-

ЗЗПГЕкоградинарс.Добрејци;

-

ЕколошкодруштвоЗеленмирс.Добрејци;

-

ЗдружениенаиндустрискипроизводителиЗонаСевер;

-

ПланинарскоАлпинистичкоЕколошкиклуб„Еделвајс“-Струмица;

-

ПланинарскоАлпинистичкиориентационенклуб„Ентузијаст“-Струмица;

-

ЗдружениенаводокориснициСтардел;

-

Фондацијазаразвојнамалиисреднипретпријатија;

-

АквилаАуреаМакедоника;

-

ЗГСтилијан2000;

-

ЗГЕквинокс;

-

ЗГМАНА;

-

ЗГСпас;

-

ЦентарзаодржливразвојПОРТА;

-

АгроЛинкМакедонија;

-

Кард`шлк;

-

Тримерии

-

ПланинарскоАлпинистичкоЕколошкиклуб„Маратон“– Струмица.

За остварувањена услугитеод јавен карактер, во општинаСтрумицаформиранисе
следнитејавнипретпријатијаиустанови:
-

ЈПКД„Комуналец“, претпријатиезакомуналноуслужниработиСтрумица
;

-

ЈП „Паркиралишта“-Струмица, за зградбаодржување
,
и користење на јавни паркинг
простори-Струмица;

-

ЈП „СтрумицаГас
- “-Струмица,заенергетскидејности;

-

ЈП „Македонскипошти“-подружницаСтрумица
;

-

ЈП „Македонскишуми“-подружницаСтрумица
;
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-

ЈП „Македонијапат“-подружницаСтрумица
;

-

ЈПзастопанисувањесостанбениделовенпросторнаР. Македонија;

-

ЈУ „Фондзаздравственоосигурување“-Струмица;

-

ЈУ „Фондзапензискоосигурување“-Струмица;

-

ЈУ „Центарзајавноздравје“-Струмица;

-

ЈНУ„ Институтзајужниземјоделскикултури“-Струмица;

-

ЦентраленрегистарнаР. Македонија;

-

УправазајавниприходиДаночноодделениеСтрумица
;

-

ДржавенсанитарениздравственинспекторатПодрачноодделениеСтрумица
;

-

АгенцијазавработувањенаРепубликаМакедонијаЦентарзавработувањеСтрумица
;

-

ЈУМеѓуопштинскицентарзасоцијалнаработаСтрумица
;

-

ОсновнојавнообвинителствоСтрумица
;

-

ОсновенсудСтрумица
;

-

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоподрачна
единица
Струмица;

-

МинистерствозафинасииподружницаСтрумица
:

-

МинистерствозаправдаподружницаСтрумицаи
-

-

Министерствозавнатрешниработиподрачнаединица
.

ВорамкитенаОпштинатафункционираодделениекоегитретирапроблемитеодсферата
на урбанизмот, заштитата на животната средина и комуналниот развој, како: просторно и
урбанистичкопланирањенапросторот, издавањерешенијазалокацискиусловии одобренијаза
градба на објекти од локално значење, заштита на животната средина, вршење надзор и
предлагањемеркизаподобрувањенасостојбитевомедиумитенаживотнатасрединаидр.
Локалнатасамоуправаинтензивноработинаурбанистичкатадокументација,какоусловза
одржливразвој, квалитетноживеењеипривлекувањенаинвестиции.
ДелодтериторијатанаСтрумицае опфатенасоГенералниотурбанистичкиплан(ГУП).
Детален преглед на важечките деталниурбанистичкипланови (ДУП)3 е даден во Прилог 1,
додекавотекнаизработкасе 12 деталниурбанистичкипланови,коиодговараатнастандардите
пропишанисо новиотЗаконза просторнои урбанистичкопланирање(„Сл. весникна РМ“ бр.
51/05, 137/07, 24/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 60/11, 144/12, 55/13, 70/13, 163/13,
42/14, 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16 ), листатанаовиеплановие даденавоПрилог2.
Одредениделовиод општинаСтрумицасе неурбанизирани, односнопостојат„диви“
населби. Статусотна бесправнитеградбиОпштинатанастојува да го реши, во согласностсо
стандардитенаурбанотоживеењеизакон.

3 Од1972 досегадонесенисе 74

деталниурбанистичкиплановиилидругаурбанистичкопланскадокументација
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ГраѓанитевоОпштинатаодлучуваатзаработитеоднепосредноисекојдневнозначењеод
својотживоти работапрекуоблицитена меснасамоуправа, односнопреку 8 урбанизаедници
(воградотСтрумица)и 9 меснизаедници(воселата), итоа:
Табела5 СписокнаурбаниимеснизаедницивоопштинаСтрумица
СписокнаУрбанизаеднициопштинаСтрумица
-

СписокнаМеснизаеднициопштинаСтрумица
-

ПАРТИЗАН

БАНИЦА

БЛАГОЈМУЧЕТО

БАНСКО

БОРО ПОЦКОВ

ВЕЉУСА

ЧИФЛИК

ГОРНОБАЛДОВЦИ

КАРПОШ

ГАБРОВО

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ДАБИЛЕ

ЦЕНТАР

ДОБРЕЈЦИ

ДИМИТАР ВЛАХОВ

КОСТУРИНО

КУКЛИШ
МУРТИНО
ПОПЧЕВО
ПРОСЕНИКОВО
РАБОРЦИ
РИЧ
САЧЕВО
СВИДОВИЦА

Восогласностсоначелотозасупсидијарност, Законотзалокалнасамоуправаи Статутот,
Општината,имаправо, насвоетоподрачје, даспроведуваиницијатививоврскасоситепрашања
одзначењеза Општината, штонесевонадлежностнаорганитенадржавнатавласт. Општината
е надлежназавршењенаследнивеработи:
1. Урбанистичко(урбаноирурално)планирање;
2. Заштитанаживотнатасрединаиприродата;
3. Локаленекономскиразвој;
4. Комуналнидејности;
5. Култура;
6. Спортирекреација;
7. Социјалназаштитаизаштитанадецата;
8. Образование;
9. Здравственазаштита;
10. Спроведувањенаподготовкии преземањемеркиза заштитаи спасувањенаграѓанитеи
материјалнитедобра;
11. Противпожарназаштиташтојавршаттериторијалнитепротивпожарниединици;
12. Надзорнадвршењетонаработитеоднејзинатанадлежности
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13. Другиработиопределенисозакон.
За подобрување на квалитетот на медиумите во животната средина и квалитетот
на живеење воопшто, општина Струмица досега има преземено низа активности за
подобрување на инфраструктурната мрежа, збогатување на зелените површини и
хортикултурно уредување, изградба на детски и спортски игралишта, како и
збогатување на урбаната опрема (клупи, корпи за отпадоци и др.). Со ова, Општината
се вбројува во оние општини на кои обезбедувањето квалитетен живот на своите
граѓани им претставува приоритетна задача.
Со адекватна финансиска, кадровска и техничка помош од централната власт,
стопанството, невладините организации и меѓународните институции и подигање на
јавната свест на населението, општина Струмица може да прерасне во општина во
која заштитата на животната средина ќе биде еден од најзначајните фактори за иден
одржлив развој.

3.6 Расположливиприроднипотенцијали
Геотермаленпотенцијал
ОпштинаСтрумицае еднаодреткитеопштинивоРепубликаМакедонија, којарасполага
со големпотенцијална геотермалниводичиј квалитети квантитете недоволноистражен. Во
регионотима5 термоминералниизвори, сотемператураод 71 °C наглавниотизвори 56 °C
наостанатите.
Со најзначаен геотермален капацитет во oпштина Струмица располага геотермалното поле
Банско. Одизобилствотонатоплиподземниводистручнокаптиране самоизворот„Парило” од
кој се испумпуваат53 литриво секундасо температураод 72°C. Температуратана водатаво
изворот не се менува во текот на годината, што докажувадека водата потекнуваод голема
длабочина и е без атмосферски влијанија. Искористувањето на геотермалните води во
земјоделствотооранжерии
, за развивање на банскиот туризам и како топлотна енергија
претставувазначаенекономскипотенцијал.

Слика12 Геотермалнополе„Банско“

Руднибогатства
Во областана рударството, Општинатане располагасо наоѓалиштана метали, додека
постојатдварудникана неметалии тоа: рудникотза експлоатацијана фелдспадХамзали
, е од
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натриски карактер и единствен во Република Македонија и на Балканот и рудникот за
експлоатација на CaCO3– Мемешли, наоѓалиштекое во основа претставува мермеризиран
варовник,ие еденодреткитевоРепубликаМакедонија.

Слика13 Рудникзаексплоатацијана CaCO3-Мемешли

Туристички,спортскии рекреативникапацитети
Во рамките на проектот „Развој на алтернативниформи на туризам”, финансиранод
Европската Унија, преку ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Република
Македонија и Република Грција, општина Струмица во соработка со локалните планинарски
клубовиво 2014 утврди, маркираи класифицира20 Ридско– планинскипешачкипатеки, со
вкупнадолжинаод 112 километри. Патекитезапочнуваатод шест почетниточкии тоа Ловен
Дом, Момин Бунар, Банско и Габрово, Вељуса, Брана Водоча и Попчево, и истите водат до
најзначајнитекултурно– историскии природнибогатствана општинаСтрумицаи тоа: Цареви
Кули, Манастирот Св. Илија, Црквата Св. 15 ТивериополскиСвештеномаченици, Црквата Св.
Кирил и Методиј, Манастирите во Водоча и Вељуса, Римската терма во Банско, Габровските
водопадии другиприродниреткости. Деветодовиепатекиможатдасекористатза пешачење,
џогирањеи планинскивелосипедизам, а останатите11 патекиможеда се користати за ATV4
возењеипланинскимотоциклизам.

Слика14 ЛокалитетМоминБунар

Слика15 ЛокалитетБанско

4 ATV-возењенамоторсочетритркала
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Слика16 МанастирВодоча

Слика17 МанастирВељуса

Струмичани, исто, се рекреираати со прошеткитедоцркватаСв. Илија, ЦаревиКули, и Спомен
Костурницата.

Слика18 ЦркваСв. Илија

Слика19 СпоменКоструница

Градскиот Парк во Струмица е место кое локалното население го користи за одмор и
релаксација, посебно летно време, како простор каде може да се освежи од топлите летни
дневнигорештини. Просторотво ГрадскиотПарке исполнетсо хортикултурноуреденитревни
површинии патеки за шетање, фудбалскистадион, тенискиигралишта, спортскасала, летна
дискотека,рестораниезерце.

Слика20 ГрадскипаркСтрумица
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3.7 Сообраќајнаповрзаност
Општинатасе карактеризирасо одреденифункционалнибелезина својатагеографска
местоположба,истакнувајќијасвојататранзитивност,контактностиполивалентност.
Транзитивноста и поливалентноста, како карактеристики на Општината, пред се
произлегуваатод нејзинатаместоположбаво крајниотјугоистокна Р.Македонија, веднашпод
тромеѓето на меѓудржавнитеграницина нашата земја со Р.Бугарија и Р.Грција. Од особено
значење, за транзитивностана Општинатае нејзинатасообраќајнаповрзаносткон Р.Бугарија
преку граничниотпреминНово Село и со меѓународнатамагистралапо долинатана реката
Вардар.
Контактноста на Струмичката општина се согледува преку нејзиното граничење со
Р.БугаријаиР.Грцијаипрекуотвореностасососеднитеидругитедржави.
Низ општинаСтрумицаминувамагистралниотпатенправецА4 (Границасо Р. Косовограничен премин Блаце–Крстосница Стенковецобиколница
СкопјеПетровецМиладиновци
СветиНиколеШтипРадовишСтрумицаграницасоР
. Бугарија- граниченпреминНовоСело).
Општина Струмица има индиректен пристап на магистралниот пат
регионалниотпатР1401 имагистралниотпатА3 прекурегиналниотпатР 1302.

А1, преку

На територијата на Општината постојат регионални патни правци од прва и втора
категорија,даденивоследнататабела:
Табела6 Регионалнипатниправциодпрваи вторакатегорија5
Ознака на регионален патен
правец од прва категорија

Релација

P1302

Делчево (врска со А3) - Пехчево - Берово - Дабиле (врска со А4)

P1401

Струмица (врска со А4) - Раброво - Валандово - Балинци -Марвинци
(врска со А1)

P1402

Куклиш (врска со P1401) - Банско - Ново Коњарево (врска со А4)

P1403

Радовиш - Владевци - Василево - Струмица (врска со А4)

Ознака на регионален патен
правец од втора категорија

Релација

P2432

Струмица (врска со А4) - Вељуса - Василево (врска со P1403)

P2434

Врска со P1401 - Рич - врска со P2433

Општина Струмицарасполага со модерно асфалтиранапатна мрежа низ која граѓаните на
Општинатабезбедноседвижатикомуницираат.

5 СтратегијазалокаленекономскиразвојнаопштинаСтрумица2016-2020
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Слика21 Сообраќајнаповрзаност

Вкупнатадолжинана патнатамрежаизнесува 187,8 km, од кои 10 km (5,32%) се
магистрални патишта, 65.3 km (34,77%) се регионални и 112.5 km (59.9 %) локални
патишта.
Постоечкатасостојбана патната6 мрежана територијатана општинаСтрумицае следнава:
28 km (18,79 %) се асфалт, коцка 28 km (18,79 %), 51 km (34.22 %) земјении 42 km
(28.18 %) непросечени.
Во ОпштинаСтрумицаима еднаавтобускастаницаод кадешто се одвивалокалниот,
меѓуопштинскиоти меѓународниотпревозна патници. Нејзинаталокацијасе наоѓана улицата
„КлиментОхридски“.
Зарадипотребитена царинатапостоитерминалсо површинаод 17000 m 2 и магацински
простород1000 m2, какоиповеќешпедитерскипретпријатија.
3.8 Енергетика
За електричната мрежа во Општината и регионот, во целина, е задолжено
претпријатието ,,ЕВН Македонија-Кец Струмица”. Должината на електричната мрежа
изнесува 892 km, од која 103 km е поврзана кабловски. Опфатени се сите населени
места преку две трафостаници од 110/10 kV и 240 трафостаници од 10/04 kV, од кои
145 се сопствени и 95 туѓи.

3.9 Телекомуникации
Телекомуникацискатамрежаво струмичкиотрегионе достаразвиенаи ја покриваречиси
целата територија на регионот. Реализацијата на телефонските приклучоци и останатите
телекомуникациски услуги ги врши АД „Македонски телеком“ со подружница Струмица со
најсовременателекомуникацискамрежа.

6 ДржавензаводзастатистикаСтатистичкипрегледТранспорт
:
, туризамидругиуслуги-2014
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3.10 Социоекономскикарактеристики
ЛокалниотекономскиразвојвоОпштинаСтрумица,секарактеризирасорелативноголема
застапеностна секторотиндустрија, кој работипрофитабилнои апсорбиразначителендел од
работнатасила.
ГлавнистопанскигранкивоОпштинатасеземјоделствои сточарство, потоапрехранбената
индустрија, дрвната индустрија, рударската, металопреработувачка
и текстилна индустрија
(тешкаилеснаконфекција).
За преработкаи повисокафинализацијанапримарнотоземјоделскопроизводствопостојат
капацитетиза производствона конзервиранзеленчук, преработкана млекои месо, фабриказа
обработка и ферментација на тутун, мелничкопекарска
индустрија, мини производствени
погонизапроизводствонаслаткиислично.
Главни приоритети за економски развој во општина Струмица се модернизација на
постоечките производствени капацитети и отворање нови, потоа развој на современо
земјоделскопроизводствона здравахрана, создавањерегионаленцентарза заедничкапонуда
нараноградинарскипроизводи,какои туризамворазниформи(алтернативен,бански, културен
ирурален).
3.11 КултурноисторисконаследствонаСтрумица
Културноисторискитеобележјана
градотСтрумица, датираатуштеоднајранитевремиња
на човековата историја. Регистриранисе населби од неолитот, енеолитот, римскиот, како и
доцноантичкиот средновековен период. Еден од најпрепознатливите белези на општина
Струмицае археолошкиотлокалитетЦаревиКули. Други занчајниархеолошкилокалитетиза
Општинатасе: Градскопаркче (Некрополаод доцноантичковреме), МарковоКале (Утврдена
населбаи некрополаодримсковреме), Мачук(палатаоддоцноантичкотовреме), Катастарска
парцела3.730 (Некрополаод доцноантичкотовреме), Ортаџамија-(средновековна цркваи
некропола), Самарница – (Некрополаод римско време I-II век), Св. 15 Тивериополски
маченици(Комплексна старохристијанскицркви
), СтрумицаТивериопол
(Градсканаселбаод
доцноантичкотои старохристијанскотовреме), Баница(Некрополаоддоцноантичковреме),
Мерата(Термаленобјектоддоцноантичковреме), Св. Ѓорѓи(Средновековнацрква) и Струмин
Гроб(средновековенгроб).

Слика22 Археолошкилокалитет„ЦаревиКули“

Слика23 Струмингроб
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НатериторијатанаСтрумица, денеспостојатследнивекултурниинституции:Национална
установацентарза
култура „АнтонПанов“, НУ Заводза заштитана споменицитена култураи
музеј; Општинскаматичнабиблиотека„БлагојЈанковМучето“. Значајникултурниманифестации,
содолгатрадиција,воградотСтрумицасе:
Струмичкиот Карневал, Струмичката ликовна колонија, Фестивал на камерен театар „РИСТО
ШИШКОВ“, Меѓународен филмски и видео фестивал на југоисточна Европа "АСТЕР ФЕСТ",
Меѓународенфестивалнакарикатураиафоризамидр.

Слика24 Заводимузеј

Слика25 НУКЦ„АнтонПанов“

Од архитектонско наследство, на територијата на општина Струмица, најзначајни се
следниве: Собраниена општинаСтрумица, ХотелСрпскиКрал, ФеудалнаКула, ТурскаПошта,
СтараСтрумичкачаршија.

Слика26 СобраниенаОпштинаСтрумица Слика27 Стараструмичкачаршија

ОдрелигиознитеобјектинатериторијатанаОпштината,иматрикатоличкицркви, седум
џамии, три евангелистички методистички цркви и регистрирани се над 50 објекти од
православенкарактер(црквииманстири).
Религиозниобјектиодправославенкарактерцрквииманстири
:

ЦркватаСв.„КирилиМетодиј“ сенаоѓавостариотделнаГрадот, изграденае во
1750 година.

Св. „Петнаесеттивериополскимаченици“сведочиза Градотво доцноантичкиот
период.

Црквата „СВ. Леонтиј“ се наоѓа во село Водоча, на оддалеченостод 4 km од
Струмица;
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„Св. БогородицаЕлеуса(Милостива)“ илиВељушкиманастирманастир
воселото
Вељуса, 7 km западноодСтрумица.
Религиозниобјектиодкатоличкикарактеркатоличкацрквииманастири
:
 Црквата„УспениенаПресветаБогородица“;
 Црква„Св. ИванКрстител“и
 МанастирнаОпштетствотонасестритеЕвхаристинки.
Религиознообјектиодевангелистичкометодистичкикарактер:
 ЕвангелистичкометодистичкацрквавоградотСтрумица
;
 Евангелистичкометодистичкацрквавос
. Вељуса;
 Евангелистичкометодистичкацрквавос
. Муртино;
Религиозниобјектиодмуслиманскикарактерџамии
:
 „Џамијата Сејид Нур Ел Араби“-е градска џамија за припадниците од муслиманска
вероисповед,којае изграденаво 1993 година.
 „СтараЏамија“-Баница, годинатана градбае непозната, меѓутоаначинотнаградењеи
стилскитеособености,укажуваатдекаградбатапотекнуваод16 ХVI век;
 ОртаЏамијаоваа
џамија, потекнуваод визнатискиотпериод. Всушност, на местотона
џамијата, прво било црква, меѓутоа по доаѓање на Османлиите на Балканот била
претовренавоџамија. Денеска, овојобјектпретставуваархеолошкилокалитетимузеј.

Слика28 ЦркваСв.„КирилиМетодиј“ Слика29 Џамија„СејидНурЕлАраби“

3.12 Образованиеинаука
НаподрачјетонаОпштинаСтрумица,постојатследнивеобразовниинституции:


Предучилишниинституции

Предучилишнаинституција, односноградиникана територијатана Општината, е ЈОУДГ
„Детскарадост”, која е организаранаво шестединициобјекти
/
. Вкупнопет од шестобјектисе
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лоциранивоградотСтрумицаа еднавоНовоСело. Овиепредучилишниинституции,згиржуваат
ивоспитуваатдецаоддеветмесечнавозрастпадошестгодишнавозраст.

Слика30 Градинка„ДетскаРадост“



Основниучилишта

Постојат девет основниопштинскиучилишта: ОУ „Сандо Масев“, ОУ „МаршалТито“,
ОУ„ВидоеПодгорец“, ОУ„НиколаВапцаров“, ОУ„ДамеГруев“ с. Куклиш,ОУ„КирилиМетодиј“
с. Дабиље, ОУ „МаршалТито“ с. Муртино, ОУ „ГерасЦунев“ с.Просениковои ОУ „ГоцеДелчев“
с. Вељуса.
Постоии основномузичкоучилиште„БороЏони“, кадесе одржуватеоретсканаставаи солфеж
задецаодвтороодделениепадоосмоодделение.

Слика31 ОсновниучилиштавоопштинаСтрумица



Училиштазасреднообразование

Средното образование во Општината се одвива во три средни учлишта: СОУ „Јане
Сандански“, СОУ„НиколаКарев“ иСОУ„ДимитарВлахов“.


ИнституцијазависокообразованиеУниверзитет
-

Во ОпштинаСтрумица, одучебната2005/2006 година, се отворијадисперзиранитестудии
поградинарскоцвеќарскинасокиодФакултетотзаземјоделскинаукиихрана
.
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Слика32 СредниучилиштавоопштинаСтрумица

4
1.6

ОЦЕНАНАСОСТОЈБАТАСОЖИВОТНАТАСРЕДИНА
ТематскаобластОтпад
4.1.6.1

Законскатарегулативакојајарегулираобласта

Во Поглавјето II од Закон за управување со отпадот („Сл. весник на РМ“ бр. 68/04,
107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15,
192/15, 39/16 и 63/16)-Стратегија, планови и програми за управување со отпадот,
детално го опишува процесот на планирање, како на национално, така и на локално
ниво и ги дефинира барањата за планско-програмските документи. Основни
документи за планирање и развој на управувањето со отпад се:

1. Националнастратегијазауправувањесоотпадот(член16 одЗаконотзаотпадот);
2. Националенпланзауправувањесоотпадот(член17 одЗаконотзаотпадот);
3. Националнапрограмазауправувањесоотпадот(член19 одЗаконотзаотпадот);
4. Плановии програмиза управувањесо отпадотна ЕЛС (член 18 и 19 од Законотза
отпадот).
Во согласност со Законот за управување со отпадот, општините се одговорни за
управувањето со одредени видови отпад и тоа: организација на собирање, транспорт и
депонирањена комуналниототпад, надзорнад транспортоти депонирањена индустрискиот
неопасенотпад, одлучувањево врска со локациитена капацитетитеза управувањесо отпад;
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издавањеналокалнипрописиза управувањесо отпад, финансирањеи надзорнадзатворањето
надивитедепонииипрекинотнаработатанакапацитетитезауправувањесоотпад.
4.1.6.2

УправувањесоотпадотвоопштинаСтрумица

Со комуналниоти другиот неопасенотпад во ОпштинаСтрумица, управува Јавното
комуналнопретпријатие „Комуналец“-Струмица, кое е основаноод Општинатаза вршењена
комуналнитедејностина територијатана општинаСтрумицаи по својоткарактер, претставува
претпријатиеодпосебенинтересза градоти населението. Соразличнитевидовиопасенотпад
сепостапувакакоштое опишаноподолу,воследнотопоглавје.
1.6.2.1 ВидовинаотпадвоопштинаСтрумица
Видовинаотпад, коисегенерираатвоопштинаСтрумица,се:
 комуналенотпад;
 земјоделскиибиоразградливотпад;
 индустрискиотпад;
 медицинскииветеринаренотпади
 другивидовинаотпад.
Комуналенотпад
Комуналниотцврстотпад, е еденодосновнитетиповинаотпадштосесоздаваат. Истиоте
составенод отпадод домаќинствата, од миењетои метењетона улицитеи од отпадоциод
паркови и зеленило, комерцијалноинституционаленотпад
и отпадоци што се создаваат во
индустријата, со карактерсличенна отпадотод домаќинствата. Самомалпроцентод отпадот
оддомаќинстватаимаопаснисвојства(батерииштосодржаттешкиметалии киселини, маслени
боиирастворувачиисл.).
Стапката на создавањеотпад во Македонија е меѓу 253 и 313 kg/жител/година, а
специфичнататежинанаотпадотгенериранодеднодомаќинствоизнесуваод112 до127 kg/m3
иоколу96 kg/m3 комерцијаленотпадодобјекти.
Прецизнимерењаза количинатанакомуналенотпад, кој се собираодградотСтрумицаи
населенитеместаи сетранспортираи депониранаградскатадепонија, несевршат. Количината
на комунален отпад се пресметува врз база на запремината на транспортните возила и
извршенатаработа.
Во Табела 7, прикажан е составот на комуналниот отпад за 2015 година. Податоците за
комуналенотпадсе одгодишниотизвештај7 за постапувањесо отпад, кој ЈПКД„Комуналец“ го
имаподнесеновоМинистерствозаживотнасрединаипросторнопланирањеСекторотпад
.
7 Во согласностсо член 39 од Законотза управувањесо отпад, став 1. „Правнитеи физичкителицакои ги вршатдејноститена собирање,
транспортирање, складирање, третман, преработка, отстранувањеи промет(увоз, извози транзит) наотпадотседолжнидаводатевиденција“,
а во согласнсотсо став 8 „Правнитеи физичкителицаодставот (1) на овој членсе должни, еднашгодишно, податоцитеодевиденциите- во
вид на консолидиранизвештај на пропишанобразец - да ги доставуваатдо надлежниоторганза вршењена стручниработиод областана
животнатасредина, најдоцнадо 31 јануаривотековнатазапретходнатагодина“.
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Табела7 Составнакомуналенотпад(2015 година)8
Застапеност(%)

Вкупно(m3)

Отпадодпакувања(хартијаикартон)

0.4%

162

Отпадодпакување(пластика)

0.02%

11

Отпадоддоработканатекстил

0.87%

345

Градеженшут

0.95%

378

Отпадодживотинскопотекло

1.09%

431

Отпадоддестилацијанаалкохол

0.26%

105

Отпадодпреработканатутун

2.6%

185

Отпадодстакло

0.63%

249

Отпаднапрашина

0.16%

65

Отпадодпроизводствонамебел

0.29%

115

Отпадодпреработканазеленчук

2.1%

860

Отпадодмлечнаиндустрија

0.15%

63

Градинарскиотпад

0.99%

394

Измешанкомуналенотпад

91.6%

3.6184,5

Вкупно

100%

39.547,5

Фракција

Слика33 Фракциинакомуналенотпад

Најголемделодфракциитеотпад, сеодлагаатнасанитарнатадепонија„Шапкар“, којасе
наоѓаво с. Доброшинци, а помалделна диви (незаконски) депонииодстранана жителитеи
тоапретежноворуралнитеделовинаОпштината.
Земјоделскии биоразградливотпад

8 Извор: ЈПКД„Комуналец“- Струмица
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Земјоделскиототпад, главно, се именувакаконуспроизводиодземјоделството, т.е. овие
видови отпад ги претставуваат фракциите од земјоделските активности што може да се
рециклираат, а тоа се најчесто корисните делови од растителниот отпад, или пак малата
количинанаживотинскиотпад, којсесретнуваворуралнитесредининаОпштината.
Речисинајголемиотдел од комуналниототпадприпаѓана органскиотбиоразградлив
отпад, кадеприпаѓаиземјоделскиототпад.
ВоОпштинатанепостојатпосебнисистемизатретманнаовојвидотпадиистиотзаедносо
останатитефракцииод комуналниототпадсе подигаи се депонирана санитарнатаградска
депонија„Шапкар“. Вакватапрактикае спротивнаодевропскитенорми, коисе транспонирани
вонационалнотозаконодавствои препорачуваат: одделувањенакориснатафракцијанаотпади
нејзиноповторноискористување.
Градеженотпади шут
Градежниототпади шутот, серезултатодизградбанаобјектии градежнаинфраструктура,
целосноилиделумнорушењена објектии градежнаинфраструктура, уредувањеи одржување
напатиштата.Тојобичносесостоиод: бетон, тули, арматурнишипки,асфалтниплочи, асфалтни
покриви, градежнодрво, гипсени плочи, камења, почва, огради и останато. Се среќаваат и
одредениопасни состојки,какоштосе: флуоресцентницевки, азбест, олово, живаибои.
Годишнотогенерирањенаовојтипотпадвоголемамеразависиодградежнитеактивности
во јавниоти приватниотсектор, а проценетитеколичинисе темелатна искустватаод другите
земји и изнесуваат од 230 до 250 kg/жител/годишно. Ова значи дека просечното годишно
количество на создаден градежен отпад и шут би изнесувало околу 13.122 тони/годишно.
Депонирањето на инертниот отпад, претходно се вршело на депонијата „Тркајна“. По
затворањетона истата, депонирањетона овој вид на отпадсе вршина санитарнатаградска
депонија„Шапкар“.

Слика34 Депонијазаинертенотпад„Тркајна“

Индустрискиотпад
Индустрискиототпадсе создаваприпроизводнитепроцесиво индустријата, во односна
количините,својстватаисоставотсеразликуваодкомуналниототпад. Истиотседелинаопасен
и неопасен. Отпадоткојдоаѓаодиндустриите, какои останатиоткомуналенотпад, сесобираи
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се депонирана санитарнатаградскатадепонија„Шапкар” лоциранаво с. Доброшинци.Јавното
комуналнопретпријатиевршисобирање, транспортирањеи депонирањена комуналниототпад
приближноод1.748 правнисубјектинатериторијатанаопштинаСтрумица.

Медицинскиотпад
Медицинскиототпаде отпадкојсесоздававомедицинскиздравствените
институции,кој
настанувакако производна употребенисредстваи материјаливо лекувањето, истражувањеи
контрола. Неговитесвојствасе: штетност, токсичност, канцерогености инфективности по овие
својстватој се раликуваод комуналниототпад. Количинатана опасенотпад, кој се создававо
здравственитеустановивоопштинаСтрумица,изнесува8 t/годишно.
Поголемидржавниздравствениустановина територијатана општинаСтрумицасе: ЈЗУ
„Општаболница“, ЈЗУ Здравствендом, ЈЗУ „Центарза јавноздравје“. Покрајовие, постојати
голембројпомалиприватниустановикоипретежнобројат 1-2 вработени. Со огледна фактот
што медицинскиототпад е специфиченвид отпад, кој бара специјалентретман, потребнае
точна евиденцијана бројот на регистрираниординации, проценкана генерираниототпад и
развиена свест кај медицинските лица. Медицинскитеустанови на територијата на општина
Струмица, имаат склучено договор за собирање, транспортирање и депонирање на
медицинскиототпадсо Трговскотодруштвоза еколошки, комуналнии другиуслуги (ТДЕКДУ)
„ЕКО КЛУБ“ ДООЕЛБитола. Во согласностсо Дозволата, компанијатавршитермичкитретман
(инценерирање) на отпадод здравственазаштитана луѓетоилиживотнитеи/илиистражувања
од областана здравственатазаштитаситешифрина
отпадподброј 18 во Листатана видови
отпади („Сл. весникна РМ“ бр. 100/05). Термичкиоттретманна овој вид отпадсе вршиво
инсталацијатакојасенаоѓаналокацијатавоЛоговарди,воБитола.
Другивидовинаотпад
Другивидовина отпад, коипретставуваатсериозназаканаза квалитетотна животната
средина,а имааткарактернаопасенотпадсе:
-

потрошенибатериииакумулатори,

-

отпаднимастиимасла,

-

искористенивозила,

-

отпадоделектричнииелектронскиапарати.

Овиевидовина отпадсе сретнуваатна местатаза собирањена комуналенотпадили
покрајнив. Сегашнатапрактиканегизадоволувастандардитезауправувањесоваковвидотпад,
нобидејќисеработизаопасенотпад, Државататребадаизнајдерешениезанеговосепарирање
исоодветноуправување,а Општинатадагипочитувададенитенасоки.
ПодолусенаведенипосебнитевидовинаотпадсокоисеуправувасоодветновоОпштината:


Отпад од електрични и електронски апарати: со овој вид на отпад управува
Компанијата„ЊУФЛЕШ“ ДООЕЛСтрумица
, којапоседуваДозволаза вршењенадејност
складирање, третмани преработкана електронскиотпад, издаденаод Министерството
заживотнасрединаипросторнопланирањенаР. Македонија,бр. 11-8827.

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

48



Отпад од батерии и акумулатори: Дозвола за преработка, третман и складирањена
отпад од батерии и акумулатори поседува, претходно наведената Компанија, „ЊУ
ФЛЕШ“ДООЕЛСтрумицасобр
. 11-8827.

1.6.2.2 Собирањеи транспортнаотпадотвоопштинаСтрумица
Собирањето на комуналниот цврст отпад од домаќинствата, индустриските
капацитети и здравствените установи, се врши од страна на ЈПКД „Комуналец“Струмица. Комуналното претпријатие „Комуналец“, ги извршува своите активности во
согласност со Законот за јавни претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Законот за
комунални дејности („Сл. весник на РМ“ бр. 45/97, 23/99, 45/02, 16/04, 5/09, 95/12,
163/13, 42/14, 44/15, 147/15 и 31/16), Законот за управување со отпад („Сл. весник на
РМ“ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15,
146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16), Одлуката за комунален ред („Сл. гласник на
општина Струмица“ бр.16/08) и Одлуката за одржување на јавна чистота („Сл. гласник
на општина Струмица“ бр. 16/08), донесени од Советот на Општина Струмица.

АктивноститекоиштогиизвршуваЈПКД„Комуналец“-Струмицасе:


собирање,транспортирањеидепонирањенаотпад;



одржувањенајавнатачистота воградскитеиприградскитенаселби;



уредувањеи одржувањенаживотнатасредина(градскипаркови, зеленилои паркшуми
идр.).

РаботењетонаЈавнотопретпријатиее организиранонизпетработниединици(Р.Е.):


Р.Е. „Чистота“;



Р.Е. „Зеленило“;



Р.Е. „ВодоводиКанализација“;



Р.Е. „Погребалнадејности“и



Р.Е. „Пазаринаплатнаслужба“.

ОрганизиранотособирањенаотпадвоопштинаСтрумица,севршивоследнивенаселениместа:


градскотоцентралноподрачјесонаселенитеместа: Дабиле,Куклиш,ГрадскоБалдовции
Добрејцисо 10.800 домаќинства;



населеноместоМуртиносо 450 домаќинства;



населеноместоБанскосо 450 домаќинства;



населеноместоСачевосо 100 домаќинстваи



населеноместоГабровосо 30 домаќинства.

Во согласност со податоците добиени од ЈПКД „Комуналец“-Струмица, дневното
количествонагенериранкомуналенотпадизнесува35.957 kg/ден, односнооколу36 t/дневно.
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Собирањетонакомуналниотцврсти технолошкиототпад, севршивоспецијалнисадовии
тоа: 320 контејнерисо запремнинаод 1,1 m3, распоредениво централнотоградскоподрачје,
40 контејнерисозапремнинаод 5 m 3 распореденинатериторијатанаградот, воиндустриската
зона, иприградскитенаселби,и 5000 кантизаотпадод120 l, распореденинафизичкилица.
За собирањетонакомуналниотцврстотпад, натериторијатанаОпштината, поставенисе
контејнеризасобирањена:


мешанкомуналенотпад,



харија(трговскиобјектиијавниинституции),



ПЕТамбалажа(јавниповршини), и



комбиниранособирањенаПЕТамбалажаихартија(јавниповршиниурбанизаедници
).

Собирањетона комуналниотцврст отпадсе реализираво согласностсо изработената
Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица од ЈПКД
„Комуналец“. Динамикатана изнесување, транспортирањеи депонирањена комуналниотцврст
отпад, изготвенае возависностодгустинатананаселението, количинатанаотпадоти условите
заизнесувањенаистиот.
Динамикатанапразнењенаконтејнерите, е восогласностсопрограмата, односнодвапати
неделно.
Изнесувањетонаотпадотсевршинепрекинато, систематскии беззастој. Повремензастој
можедасепојависамовослучајналошивременскиуслови.
Генерираниоткомуналенотпад од ОпштинаСтрумица, се одложувана санитарната
градскадепонија„Шапкар“, којае позициониранавос. Добрашинцинаоддалеченостод 15 km
од Градот Струмица. До самата локација се пристига преку асфалтиран пат. Депонијата е
опкруженасозаштитнаограда, ноистатае далекуодстандардитекоитребадасеприменуваат
заеднасанитарнадепонијаилипакдепонијасозапазениминимумтехничкикритериуми.
Вкупнатаповршинана санитарнатаградскадепонијата „Шапкар“ изнесува 12 ha, со
координатиХ-763.873,149 иУ-459.944,779.

Слика35 Депонија„Шапкар“

Санитарнатаградскадепонија„Шапакар“, не е уреденаи оспособеназа селектирањеи
рециклажа на целиот комунален отпад. На депонијата се одвиваат процесите на планско
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одлагањеи депонирањена комуналниототпад. Оваалокацијае во употребаод 1986 година.
Начинот на депонирање на комуналниот цврст отпад на санитарната градска депонија
„Шапкар“, ќе се одвиванапогореопишаниотначин, се´ доизградбанарегионалнадепонија.
Депонијата „Шапкар“ е избрана за можна локација за идната регионална депонија за
Југоисточниот плански регион, како резултат на тоа што ги исполнува минимумтехничките
услови.
1.6.2.3 ДивидепониивоопштинаСтрумица
Неправилнотоодложувањенаотпадот, е еденодпроблемитенаопштината. Неразвиената
свесткајграѓанитеирасфрлањетонаотпадотнасекадее проблемзакојштотребадасеизнајде
решение, затоаштовпечатокотштоседобивае декаопштинатаневодигрижаза управувањето
соотпадот.
Зарадинесоодветнотоодлагањенаотпадоцитеи расфрлањенаиститенасекаде, се јавува
потребаодрачночистењеиметење.
Значителноколичествоотпаде расфрланнајавнитеповршини. Одлагањетонаотпадотод
страна на граѓаните не е секогаш во согласност со правилата за колективно собирање на
отпадотвоконтејнери. Честопатинесекористатконтејнерите, тукуотпадотседепонирапокрај
контејнерите, врз зелените површини, во малите кантички во парковите (наменети за ситни
отпадоци), илипаквонеурбанизиранитеделовинаОпштината,покрајпатиштата.Тоарезултира
содивидепонииодпостојани привременкарактер. НатериторијатанаОпштинаСтрумица,има
дивидепониикоисенаоѓаатвонаселенитеместа: Просениково,Дабиље,ДобрејцииВодоча.

Слика36 Дивидепониивос. Просениковоис.Куклиш

1.6.2.4 Стратешкиопределби,поврзанисостратешкидокументикоија покриваатовааобласт
На националнониво досега се донесени: Стратегија за управувањесо отпадот на
РепубликаМакедонија (2008-2020) („Сл. весник на РМ“ бр. 39/08), и Националенплан за
управувањесо отпадот(2009-2015) на РепубликаМакедонија(„Сл. весникна РМ“ бр. 77/09).
Стратешкицелизауправувањесоотпадот, дефиниранивоНационалниотпланзауправувањесо
отпадот,се:


Усогласувањена националнотозаконодавство, коесе однесувана управувањесо отпад,
со барањата и стандардите пропишани со законодавство на ЕУ со сите сектори на
општеството;



Воспоставувањеефективниинституционалнии организацискиструктуриво ситефазина
спроведувањенановиотсистемзауправувањесоотпад;
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Зајакнување на човечките ресурси и капацитети во јавниот и приватниот сектор и
постапноградењемрежанакапацитетизатретмандепонирањенаотпад
/
;



Воведување стабилни финансиски и стимулативни економски механизми, за да се
обезбеди доволен и сигурен прилив на средства, со цел да се покријат целосните
трошоцизаобезбедувањенаинтеграленсистемзауправувањесоотпадот;



Имплементацијанамерката„загадувачотплаќа“;



Воспоставувањетона новсистемза управувањесо отпад, кој ќе ги интегрираосновните
карактеристикиза одржливоуправувањесо природнитересурси, заедносо политиката
на интегриран производ и со политиката за интегрално спречување и контрола на
загадувањето;



Спречувањенаемисиитевоживотнатасредина,какоидругиштетниефектипоздравјето
и добросостојбатана луѓето, животнитеи вегетацијата, какорезултатоднесоодветното
управувањесоотпадот;



Примена на ефикасни и ефективни техники во однос на трошоците за собирање,
транспорт, сепарација, времено складирање и третманпреработка
/
на сегрегираните
тековинаотпад;



Обезбедувањедепонииза инертен, опасен и неопасенотпад, и други капацитетиза
финалнодепонирањенаотпадот,воцелоснасогласностсоевропскитестандарди;



Воспоставувањеинвентарнанестандарднидепониии другиоптоварувањанаживотната
средина, кој ќе содржиинформацииза проценетиотризик, и за измеренитевлијанија
врзживотнатасредина.

1.6.2.5 ПроблемивоодноснауправувањетосоотпадвоопштинаСтрумица9
 Депонијата Шапкар во с.Доброшинци не е во согласност со законските барања за
основањедепонијаза комуналенотпад. На истатане се вршисобирањеи контролана
исцедокзаштитанадепонискотодно
/
, немаконтролаи евидентирање надепонискигас.
Односнодепонијатае изворназагадувањенапочватаиподземнитеводи;
 НадепонијатаШапкарнемавагазамерењенаколичинатанакомуналниототпад;
 ЈПКД„Комуналец“ е несоодветноопремено. Возниотпаркна Претпријатиетое застарен
и недоволен, заради што не е покриена целата територија на општината со услуги.
ПроцентотнапокриеностнатериторијатанаопштинатасоуслугиодЈПКД„Комуналец“,
изнесува70%.
 Постојат диви депонии на неопасен и инертен отпад. Постојните практики на
отстранување на отпадот не се во согласностсо стандардитеза управувањесо
отпадот, т.е. дивите депонии претставуваат ризик во поглед на загадувањето на
воздухот, почвата, површинскитеводии подземнитеводи, какои потенцијалниризици
за биолошка разновидност, земјоделското земјиште и здравјето на луѓето, како
последицаоддепонирањенамешанопасенинеопасенотпад;
9 Swot анализазаотпаде даденаво ПРИЛОГ5.1
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 Несоодветно собирање, транспорт и депонирање на отпадот. При собирањето,
транспортот и депонирањето на отпадот не се води сметка за видот на отпадот.
Практикана ЈПКД „Комуналец“ е собирањена несепариран комуналени индустриски
отпад (неопасени опасен). Повременособирањена дел од рециклабилниототпадво
општината во голема мерка го врши неформалниот сектор и мал дел од овластени
субјектиза собирањеи третманнаотпадот. Главносесобира: хартија, метали пластика
(PET пакувања).


Неразвиена свест кај граѓаните и ограничени познавања за: проблемите со отпадот,
потенцијалнитеризициодопасниототпади негативнитеефективрзздравјетоналуѓето
и животнатасрединаи природата, опциитезауспешносправувањесонего, затоаштое
санитарна депонија, што е современ капацитет за третман на отпад, важноста на
плаќањетозауслугитенасобирањеидепонирањенаотпадотисл.

1.6.2.6 Препоракиза решавањенаидентификуванитепроблемивоодноснауправувањетосо
отпадотвоопштинаСтрумица:
 ЦелоснаприменанаЗаконотзауправувањесоотпадотиподзаконскитеакти;
 Приспособувањеконидниотрегионаленпристапзауправувањесоотпадот;
 Воспоставувањебазана податоциза создавачина ситевидовиотпади начинна негово
управување;
 Развивањеиимплементирањенасистемзасепарирањенаотпадинеговтретман;
 Лоцирањенаеколошкидворови,собирнипунктовиисл. кадештограѓанитеќеможатда
го одложатотпадот,зарадинеговосепарирањеповидовинаотпад;
 Редовнаконтролаодстранана овластениотинспекторза животнасрединаодОпштина
СтрумицазаинсталациитекоиимаатДозволазавршењенадејностскладирање,третман
и преработканаотпад, а коисенаоѓаатвоурбаноподрачјенатериторијатанаопштина
Струмица;
 Расчистувањенадивитедепонииинивнарекултивацијаиревитализација;
 Подигање на јавната свест за соодветно управување со отпадот и едукација за
потенцијалнитеризициод несоодветнотоуправување, какои организирањекампањии
акции за стимулирање на активностите за собирање и селектирање на отпадот со
прикажувањена бенефициитеод ваквитеактивности. Целнигрупиби билесоздавачите
наотпадинеформалниотсектор;
 Создавањеусловиза формирањена јавниприватнипартнерства
, со што ќе се покрие
територијатана Општинатакоја не е опслуженаод ЈПКД КомуналецСтрумица
, се до
воспоставувањенаинтегриранрегионаленсистемзауправувањесоотпад.
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1.7

ТематскаобластВода
4.2.1

УправувањесоВоди

Оваатематскаобластопфаќа: водоснабдување, отпадниводи, регулирањенаводотеции
квалитетнаводимониторинг
/
.
4.2.2

Законскарегулативакојаја регулираобласта

Состојбатасо квалитетотна водите првенственосе однесува на: водоснабдувањето
(системизаводоснабдувањеипоединечниизвори), нивнотоискористување(зазадоволувањена
потребитена населението, индустријатаи земјоделството) и собирањетои одведувањетона
искористените(отпадните)иатмосферскитеводи.
Стратешката рамка во водите е поставена со Националната стратегија за води,
Водостопанскатаоснова, а во тек се подготовкана Плановиза управувањесо сливниподрачја.
Правнатарамка, којајарегулираобласта,е Законзаводите(„Сл. весникнаРМ“ бр. 87/08, 6/09,
161/09, 83/10, 51/11, 44/12 и 23/13); Законзаживотнасредина(„Сл. весникнаРМ” бр. 53/05,
81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12 и 93/13); Законза здравствената
заштита(„Сл. весникнаРМ“ бр. 17/97, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09, 88/10,
44/11 и 53/11); Законза снабдувањесо водаза пиењеи одведувањена урбаниотпадниводи
(„Сл. весник на РМ“ бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11 и 54/11); Правилник за начинот на
определувањеи одржувањена заштитнизониоколуизворитена водаза пиење(„Сл. весникна
РМ“ бр. 17/83); Правилникза безбедностна водата(„Сл.весникна РМ“ бр. 46/08); Уредбаза
класификација на водите („Сл. весник на РМ“ бр.18/99); Уредба за категоризација на
водотеците, езерата, акумулациитеи подземнитеводи(„Сл. весникнаРМ“ бр. 18/99 и 71/99),
кадесевршикласификацијанаповршинскитеводи(водотеци, езераи акумулации); Правилник
засодржинатаи начинотнаподготвувањенаплановите зауправувањесоречнитесливови(„Сл.
весникнаРМ“ бр. 148/09); Правилникзаметодологијатазапроценатанаречнитесливови(„Сл.
весникнаРМ“ бр. 148/09); Правилникзасодржинатаи начинотнаподготвувањенапрограмата
намерки(„Сл. весникнаРМ“ бр. 148/09); Правилникзасодржинатаиначинотнаподготвување
на информациитена картографскитеприказиза активноститеза мониторингна водите („Сл.
весникнаРМ“ бр. 148/09); Одлуказа формирањенанационаленсоветза води(„Сл. весникна
РМ“ бр. 149/09); Правилник за методологијата за содржината, начинот и постапката,
ревидирањето на водостопанската основа на РМ(„Сл. весник на РМ“ бр. 148/09), како и
Правилникзаначинотназемањемострии методиналабораторискаанализанаводатазапиење
(„СлужбенилистнаСФРЈ“ бр. 33/87).
4.2.3

СостојбисоводитевоопштинаСтрумица

Со објектите и инсталациите, кои го сочинуваат водоснабдителниот систем на
територијатанаопштинаСтрумица,управуваЈПКД„Комуналец“-Струмица.
4.2.3.1

Водоснабдување

Население:
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ОпштинаСтрумица, има вкупно 54.676 жители, од нив околу 99% се покриенисо
водоснабдителниотсистем,итоапреставувабројкаодоколу8.600 домаќинства.
Водоснабдителниресурси:
 АкумулацијаТурија:
Водоснабдувањето на населението во Општината се врши преку акумулацијата
“Турија”, како главен водоснабдителен ресурс, кој се наоѓа на реката Турија, на
приближно 18 km од градот Струмица и е со капацитет од 50 милиони m3.

Слика37 АкумулацијаТурија

 АкумулацијаВодоча
Како резервен водоснабдителен ресурс е акумулацијата „Водоча“, која се наоѓа на
во сливот на р. Водоча 4.5 km спротивно од с.Водоча и 14 km западно од Струмица.
Покрај тоа што е наменета како резерва за водоснабдување на градот Струмица,
водата од оваа акумулација се користи и за наводнување на дел од Струмичкото поле
со површина од 3.100 ha.

 АкумулацијаМарковаРека
АкумулацијатаМарковаРекае наменетада обезбедиводаза водоснабдувањена околу
5000 жителиво населенитеместаКуклиши Свидовицаи водаза наводнувањена околу300 ha
плодно земјоделско земјиште во атарот на населените места Куклиш, Свидовица и Градско
Балдовци.
Дистрибутивен систем

Системотзаводоснабдувањесесостоиоддвезони(нискаи висока). Нискатазонаопфаќа
околу 90% од урбанотоподрачје и се наоѓа на 225-260 метри надморскависочина. Таа е
изграденакакопрстенеставодоводнамрежа.Резервоаротзанискатазонае соволуменод5.000
m3 ивисинаод6.0 метри.
Дистрибутивната мрежа на градот Струмица, е со должина од околу 128 km,
составена од примарни и секундарни цевководи. Постојниот систем не е унифициран и
не е соодветен на потребите и планскиот развој на Градот.
Во системот се присутни цевки, постари од 30 години, изработени од различни
материјали: ПВЦ-27%, салонит-27%, ПЕ-25%, лиено железо поцинкувани-20% и од
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друг материјал 1% (примарни и секундарни цевоводи), додека пак кај разводната
мрежа за населените места, цевките се ПЕ-100%.

Слика38 Структуранаводоводнамрежа

Од друга страна, дистрибутивниот систем се карактеризира со доста непостојани
и варијабилни притисоци што предизвикува чести дефекти и истекување на големи
количини на вода. Отсуствуваат потребните регулатори на притисок и вентили што
дополнително го отежнува процесот на тековното одржување. Комбинацијата на овие
фактори: староста и материјалите од кои се составени и притисоците, доведува до
несоодветно обезбедување на услугите, висок степен на загуби на вода, кој изнесува и
до 46,78%, и ризици поврзани со квалитетот на водата.
Од овие причини ЈПКД „Комуналец“ има изработено програма 10 за реконструкција
на постојната дистрибутивна мрежа.
Дополнително, преку ИПА Програмата ќе се обезбеди:



Доволноколичествонависококвалитетнаводазапиењенанаселениетозаагломерација
Струмица;



Намалувањеназагубитевоводоснабдителниотсистем(коисегаизнесуваат40%);



Зголемување на уделот на домаќинства, приклучени на водоводна мрежа, преку
рехабилитација на постоечките и изградба на нови водоснабдителни системи за
агломерацијаСтрумица.

Должината на главните цевководи во системот (примарна и секундарна) се
изведени со вкупна должина од околу 128 km и со профили од Ø 25 mm до Ø 600 mm,
додека пак кај разводната мрежа за населените места се со должина од околу 40,5 km,
со профили од Ø 140 до Ø 200 mm.

Со вода за пиење е снабден целиот град, како и населените места Баница, Дабиље,
Просениково,Добрејци,ВодочаиГрадскоБалдовци.
10 Во тек е имплементацијатана МЕАПпрограмата, каде ќе се обезбедиводоводдо населенитеместакако и реконструкцијана застарената
водоводнамрежа(Извор: ОпштинаСтрумица)
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НеобработенатаводасепречистувавопостојнатаФилтерстаницакојае лоцирананаоколу1
km западноодГрадот. Истатае сокапацитетод240 l/sek.
Фабрикатаза вода има резервоарза чиста вода со капацитетод 1.250 m 3. Максималната
височина на водата во резервоарот изнесува 285 метри надморска височина, а дното на
резервоароте на надморскависочинаод 280 метри. Водатаод резервоаротза прочистување
одивоводоводнатамрежа.
Испорачаната количина на пречистена вода во 2015 година, заедно за населението,
индустријата и стопанството, изнесува 4.249.700 m3/годишно, со просечна
потрошувачка од 240 l/sek.
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ВОДАТА

1. Мониторинг на квалитет на водата од вештачки езера (акумулации)
Центритезајавноздравјевршатредовенмониторингнаквалитетотнаводитеодвештачките
езера (акумулациите) коиимаатзначењеза водоснабдувањеилирекреација. Со огледна ова,
одстранана ЈЗУ „Центарза јавноздравје11“ направенисеиспитувањанаквалитетотнаводите
од акумулација „Турија“ (како основенводоснабдителенресурс на територијатана општина
Струмица) и акумулација „Водоча“ (која служи како резерва за водоснабдување на град
Струмица).
Во согласностсо добиенитерезултатиодмерењата, акумулацијата„Турија“ припаѓаво IIIV класавоодноснафизичкохемискатаанализа
, а акумулацијата„Водоча“ во III-IV класа.
Воодноснабактериолошкитеиспитувањаидветеакумулацииприпаѓаатво I класа.
2. Мониторинг на површинските води од здравствено еколошки аспект
Однаправенитемерењана површинскитеводиод рекаСтрумицаи рекаВодочница, од
странана ЈЗУ „Центарзајавноздравје“ Струмица,констатираное дека, дветерекиприпаѓаатна
III-V класа, додекапак во односна бактериолошкитеанализи, рекаСтрумицаприпаѓана
I-II класа, додекарекаВодочницаприпаѓана I-класа.
3. Здравствена исправност на вода од локални јавни објекти, во и вон
населени места (чешми, бунари, извори и др.)

За испитувањена здравственатаисправностна водаодлокалнијавниобјективо населени
места во Струмица, ЈЗУ„Центар за јавно здравје“ Струмица, има извршено испитување на
физичкохемискитеи
бактериолошкианализина 7 примероцивода. Одиспитанитепримероци
навода, % нанеисправностнаводае исткајфизичкохемискитепараметриибактериолошките
,
односноизнесува28.57, (неисправнифизичкохемиски
-2 примерока и истотолкунеисправни
бактериолошки).
Здравственатаисправностна водатаодлокалнитејавниобјективоннаселениместа(од 21
примерок), е следната:

11 ИзворИзвештајзареализацијанапрограмскитезадачисогласнонационалнатагодишнапрограмаза
:
јавноздравјенаРепубликаМакедонија
за 2015 година
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Од аспект на физичкохемиските
параметри, неисправни се 2 примерока на вода,
односно9.5% и



Одаспектнабактериолошкипараметринеисправнисе 9 примероканавода, т.е 42.9%.

4. Квалитет на вода за пиење во градот Струмица
Во согласност со програмските задачи од Националната годишна програма за
јавно здравје на Република Македонија за 2015 година, извршени се физчко-хемиски и
бактериолошки анализи на водата за пиење во градот Струмица. Од 196 примероци на
вода, анализите покажале дека нема бактериолошки неисправна вода за пиење,
додека процентот на неисправни примероци од аспект на физчко-хемиските анализи
изнесува 4.1, односно 8 од вкупно 196 примероци се неисправни.

Испорачанаи фактуриранавода
Вотекотна 2015 година, одфабрикатазапреработканавода, испорачанисе 4.249.700 m 3
водазапиење,одкои:
 1.895.000 m3 -фактурирано за домаќинства;
 373.335 m3- фактурирано за јавниот, комерцијалниот и индустрискиот сектор
 1.977.365 m3-наменски употребена и нефактурирана вода (фонтани, зелени
површини, хидранти) и загуби во мрежата.
Евидентирани се загуби на вода во системот, што ја потврдува состојбата со
застарена водоводна мрежа, односно составот и состојбата на цевките.
Цената за вода ја донесува Советот на Општината, на предлог на ЈКПД
„Комуналец“ се движи со вредност од 31,20 денари за домаќинства и 43,87 денари за
индустрија. Овие цени се креирани и се во согласност со постојната методологија за
пресметка на цената на водата во Република Македонија, во согласност со Законот за
снабдување на вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.
Во постојната методологијата, не е вграден концептот на систем за поврат на
средства, и моделот на загадувачот плаќа. Во иднина со донесување на новиот
тарифник за води каде ќе биде инкорпориран тој концепт, се очекува соодветно и
правилно регулирање на цената на водата.

Предвидениприклучоцинаводоснабдителенсистем:
Потребите за вода се согледуваат во согласност со претпоставките за прирастот на
населението. Како потрошувачи на вода, приклучени на градскиот водоснабдителен
систем, се предвидуваат:

 населението на населените места: Мемшли, Орманли, Дорломобос и Чепели;
 индустрија, јавни институции и стопанство-постојните индустриски капацитети,
јавни институции и стопанство како и новопланираните индустриски зони:
Сачево, Север и ТИРЗ, станбено деловните спортско рекреативен комплекси, и

 наменски употребена нефактурирана вода и загуби на вода.
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4.2.3.2 Одведувањенаотпадниводиканализационенсистем
Канализациониотсистемна градСтрумицасе состоиканализационамрежаза фекална
(колекторскисистем)иатмосферскаотпаднавода.
КанализацијанаградСтрумицае засебнаи водитенасистемотгравитационосеиспуштаат
во реципиентитерекитеТркањаи
Водоча. Должинатана цевкитеза канализацијана фекалнии
атмосферскиводиизнесува110 km, изграденаодразличниматеријали:
 азбест цементни АЦЦ-82%.
 пластични ПВЦ материјал-9% и
 полиетиленски цевки-9%.

Слика39 Структуранаканализационамрежа12

Канализацискитецевкисе пореденипо уличнитеоски, со заедничкиревизионишахтиза
фекалнииатмосферскиводи.
Фекалнатаканализацијасе состоиод единаесетглавниколектори (К1 - K11), на кои се
поврзанисо секундарниотканализацискисистем. Сите колекторисе поврзанисо еденглавен
колектор (K0) преку кој отпадната вода се испушта во реката Тркања. Атмосферската
канализацијагиопфаќаканалитезаодводнаводатаодградскаобласт, какои каналотзаодвод
на надворешните површинските води од градското подрачје. Водите од атмосферската
канализацијаво градскоподрачјесе организираниво деветглавниколектори(К1 - К8 и K11).
Испустотна колекторитеК1, К2 и К3 е директново рекатаВодоча, додекаколекторитеК4, К5,
К6, K7, К8 и K11 се испуштаатво отворениотканал „КрушевскаРепублика", која се влеваво
рекатаТркања.
Проблемиповрзанисоканализационамрежа
Проблемиповрзанисоканализационатамрежа:


канализационатамрежае направенаодмалинеадекватенбројцевки;

12 Извор: МастерпланзаводоснабдувањеиканализационамрежазаагломерацијаСтрумица2014
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системитезасобирањенаотпаднаи атмосверскаатмосферскаводасеизграденизаедно
сокомбиниранишахти, соеднопристапноместо, т.е. бројотнашахтитее неадекватени
поврзувањасенаправенибезизградбанадополнителнишахти;



нашахтитее поставенсамоеденкапакнаместодва;



чести се запушувања и прелевања на канализациониот систем, како резултат на
несоодветна изградба на канализациониот систем (при обилни дождови водата од
погорнатакоморасе прелеваво канализациониотсистемпрекуотворитеза пристап, со
штого преоптоваруваканализациониотсистеми се натрупуваголемоколичествоотпад
(седиментидруго).

4.2.3.3 Отпадниводи
Порадиотсуствотонапречистителнастаницазатретманнаотпаднитеводи, вомоментов
не постојатдостапнии веродостојниподатоциза реалнитеколичинина произведениотпадни
води. Во согласностсо меѓународнотоискуство, 90% од потрошувачкатана водазавршуваво
канализација.
Главнипотрошувачина водатаза пиењево општинаСтрумицасе населението, јавниот
сектор (училишта, болници, јавнатаадминистрација, итн.), комерцијалниотсектор (продажни
места, трговија, хотелиитн.) и индустријата(претпријатијакоија користатводатаза пиењево
нивните производствени процеси и за дневните потреби). На територијата на општина
Струмица, вкупно 34 индустриски претпријатија испуштаат отпадна вода со индустриско
загадување.Остатокотнакомерцијалниијавнипотрошувачииспуштаатсанитарнаотпаднавода.
Отпадниводиоддомаќинстваи јавниустанови
Отпадниводи главно се генерираат од населените места (т.е. домаќинствата) и
комерцијалнитеобјекти. Другиизворина отпадниводисе институционалнитеи рекреативните
објекти. Занаселенитеместа, протокотнаотпадниводисеутврдуваврзосновананаселениетои
квантитетотнаводоснабдување.
Во моментов, канализационамрежа има во градот Струмицаи Муртино. Останатите
домаќинства, кои не се поврзанина канализацискатамрежа, користатсептичкијами или пак,
директноиспуштаатвонајблискиотповршинскиводотокиликанал.
Домашните отпадни води од градот Струмица се испуштаат во реката Тркања, преку
главниот колектор DN1000. Градскиот канализационен систем опфаќа 95% од градот
Струмица.ДомашнитеотпаднитеводиодМуртиноистотака, сеиспуштаатворекатаТркања. Со
канализационенсистемсеопфатени35% оддомаќинстватавоселото.
Површината, која е покриенасо канализационамрежаизнесува369 хектари. За сегашната
состојбасофилтрираноиспуштање,прифатенае стапкаодQiw = 0,12 l/s/ha. Вкупниотизнос
наинфилтрацијае 3.826 m3.
Вкупнитеизлезниколичиниотпадниводи од домаќинстваи јавни потрошувачи (работни
места, хотели, ресторани, јавни установи, трговија, јавни служби, училишта и болници) се
базираатна податоциза количинатана фактуриранаводаод ЈКП „Комуналец“. Фактурираната
вода за сите потрошувачи, освен домаќинствата (вклучувајќи ги индустрискитекапацитетии
јавнитепотрошувачи), изнесува373.335 m3/денво 2015 година.
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Индустрискиотпадниводи
Индустријата во градот Струмица е претставена главно од претпријатија од
прехранбенатаиндустрија(млечнипроизводи, фабриказа обработка, фабриказа конзервирање
на месо и земјоделски производи, рафинеријата за нафта, фабрики за вино и алкохолни
пијалаци).
Текот на ефлуентот од отпаднитеиндустрискиводи е пресметанврз основа на
фактурирана потрошувачка на вода. Фактурираната потрошувачка на вода за потребите на
индустријатаза 2015 годинаизнесува 91,908 m3/год. Некоипретпријатијакористатвода од
сопствениизвори, пазатоазаоваасумасеземасамокако20% одфактурираната. Прифатеное
дека90% одпотрошувачкатанаводазавршувавоканализацијата.
4.2.3.4 Регулирањенаводотеци
РечниотсливнарекаСтрумица, е делодеденпоголемпрекуграниченреченсливкој има
деловиво Бугарија и Грција и гравитирааткон ЕгејскотоМоре. Сливотна река Струмицаго
зафаќакрајниотјугоисточенделна РепубликаМакедонијаи се протегаво правецсеверозападјугоисток. Вкупнатаповршинана речниотсливна рекаСтрумицана територијатана Република
Македонија, изнесува 1.500 km2, што изнесува 6.3 % од територијата на земјата. Сливот
содржиповеќе водотецишто се формираати спуштаатод највисокитеделовина планината
Плачковица. Извориштена сливотна рекатаСтрумицае РадовишкаРека која е на надморска
висинаод 1.540 m. Во РадовишкотоПоле, РадовишкатаРекасе спојувасо ОраовичкаРека, од
кадедо влезотво СтрумичкоПолего носииметоСтараРека. Поминувајќија клисуратапомеѓу
Радовишкатаи СтрумичкатаКотлина, оваарекавлегувавоСтрумичкатаКотлинаи гоносиимето
Струмица. РекатаСтрумицанизСтрумичкатаКотлинаприфаќаголембројна поројниводотеци,
кои депонираат огромен нанос во речното корито. Реката Струмица, на територијата на
РепубликаМакедонија, има должинаод 751 km и дренирасливна површинаод 1.650 km2.
Средниотпротокна рекаСтрумицакајНовоСело, изнесува3.86 m 3/sek. Најголемиотпротоксе
јавувавофевруари, марти април, а најмалитепротоцивоавгусти септември.ВоРекаСтрумица
севливаатчетирипритоки:ОраовичкаРека, Плаваја, ТуријаиВодочница.
Во согласностсо НацртПланотза управувањесо реченслив на река Струмица, потребатаод
водазанаводнувањеизнесуваоколу136.220,000 m3 зацелиотреченслив.
Основните објекти и постројки, преку кои се врши доведувањена вода за наводнувањена
земјоделскотоземјиштекако и за водоснабдувањеи производствона електричнаенергија, во
подрачјетонаРекаСтрумица,сеследните:
Главнивештачкиакумулации:
а) АкумулацијаТурија;
б) АкумулацијатаВодоча;
Микровештачкиакумулации:
а) АкумулацијатаМарковаРека;
б) ИловицаиДрвошкаопштинаБосиловои
в) НовоселскаопштинаНовоСело
.
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Покрај ваквиотконцептза обезбедувањена вода за наводнување, треба да се земат
предвид, ограничените финансиски средства за одржување на веќе изградените системи и
недоволноразвиениинституционалникапацитети, компетентнида одговоратна предизвиците
на климатските промени, кои претставуваат закана за идното одржливо земјоделско
производствоирураленразвојвоовојрегион.
4.2.3.5 Квалитетнаповршинскиводи
Проценатана квалитетотна површинскитеводисе вршиво согласностсо пропишаните
критериуми, дефинирани со постојната законска регулатива, Водостопанската основа на
Македонија,поглавје„Заштитанаводите" идр.
Во РепубликаМакедонијапостоимрежаза следењена квалитетотна површинскиводи,
за што е задолжена Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија.
Квалитетотна меѓудржавнитереки се следина 12 мерниместа, со следнивепараметри: pH
вредност, видливи отпадни материи, забележителна миризба, боја, растворен кислород,
заситеност со кислород, БПК5, перманганатен индекс, степен на биолошка продуктивност,
вкупни растворливиматерии, вкупни суспендираниматерии, амониумјон, нитрити, нитрати,
железо, олово, цинк, кадмиум, хром Cr+6, специфичнипоказатели, показателина кислороден
режим, показатели на минерализација, токсичност на хемиска смеса, најверојатен број на
колиформни бактерии, радиоактивност, квалитет на вода пропишан со закон и проценет
сумаренквалитетсоиспитувањата.
На територијата на општина Струмица, УХМР не врши мониторинг на води на река
Струмица.НајблискомерноместонакоесевршимониторингнарекаСтрумицае воНовоСело,
општинаНовоСело.
Во 2015 година, изработенае МониторингпрограмазасливотнарекаСтрумица,којасе
однесувана:
1. обемот и нивото или степенот на проток, до степен релевантен за еколошката и
хемискатасостојбаиеколошкиотпотенцијали
2. еколошкатаихемискатасостојбаиеколошкиотпотенцијал.
За следењена квалитетотна водиво сливнотоподрачјена рекаСтрумица, земенисе 15 мерни
места. Во следнататабела, прикажанисе смао мернитеместа за локациитекои припаѓаатна
територијата на општина Струмица, односно: локациите на мерните места каде се земени
примероциодвода, иметонамернотоместо, должината,ширинатаинадморскатависина.
Точкабр.

Именамерноместо

Ширина

Должина

Надморскависина

Т11

Струмица1

41°25'49"

22°47'29"

220

Т12

Струмица2

41°24'12"

22°51'56"

200

Т13

Струмица3

41°23'21"

22°56'45"

195

Т14

АкумулацијаТурија

41°33'16.96"

22°39'25.21"

381

Т15

АкумулацијаВодоча

41°25'15.33"

22°33'57.36"

402
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Во Табела8 прикажанисе резултатитеод направенитемерењана физичкохемискипараметри
одземенитепримероцинаводаодводнитетелавосливотнаСтрумичкарека, коиприпаѓаатна
територијатанаопштинаСтрумица.
Табела8 Концентрацијана општитефизичкохемискипараметриво
примероцитеводаод воднитетела во сливот
наСтрумичкаРека13
Воднотело

T

pH

Cond

О2

CI-

SO42-

P
(вкупно)

NO3-

NO2-

NH+4

DIN

N
(вкупно)

Струмица1

20.3

7.94

470

6.2

34.5

43.1

0.29

1.80

0.21

0.21

1.94

2.50

Струмица2

20.2

8.09

421

6.3

18.0

40.3

0.29

1.61

0.22

0.22

1.99

2.08

Струмица3

21.2

8.11

372

8.1

18.0

32.0

0.29

0.77

0.21

0.21

1.71

2.50

Акумулација
Турија

22,4

8.55

153

8.1

8.0

41.2

0.08

0.22

0.11

0.11

0.89

1.25

Акумулација
Водоча

22.1

8.38

100

8.1

9.4

48.5

0.08

0.29

0.07

0.04

0.59

0.83

Восогласностсопогореприкажанитерезултати,можедасезаклучиследново:


добиените резултати од анализата на хлориди, вкупен фосфор и вкупен азот, во
согласностсоуредбатазакласификацијанаводите, ситеводиприпаѓаатна V класа.



Од анализа на нитрити и амонијак, во согласност со уредбата за класификација на
водите, ситеводиприпаѓаатнаIII-IV класа.



Во односна добиенитевредноститедобиениза нитрати, водитеприпаѓаатво I-II
класавосогласностсоуредбатазакласификацијанаводите.

Следењенабиолошкатакомпонентавоводите
Биолошкиотмониторинге користењена биолошкиодговориза испитувањена променитево
животнатасредина,генералнопроменикоиимаатантропогенкарактер.
Во Мониторинг Програмата на сливот на Струмичка река, за проценка на фитобентосот14,
мернитеместасе групираниво четрикластеригрупи
/
. Во овој документќе се земево предвид
четвртиоткластеркојсеоднесуванаакумулациитеТурија(Т14) иВодоча(Т15).
ВодветеводнителадоминирапланктонскиотвидCyclotella ocellata Pantocsek. Други
видови кои имаат висока застапеност се Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. Müller,
Achnanthidium gracillimum (Meister) Lange-Bertalot и претставнициод родот
Cymbella како што се Cymbella affinis Kützing and Cymbella cistula
(Ehrenberg) Kirchner.
Заклучок:
СитеиспитуваниводнителанатериторијатанаСтрумица(локалитетитеТ11-Т15), имаатслични
хидролошки, биолошки и хемиски карактеристики. Реката Струмица има малку подобри
еколошкикарактеристики, бидејќиприманеколкуреки од Беласицакои носат свежа вода со
нискаконцентрацијана хранливиматерии. Истотака, во овојдел, макрофититеи крајбрежната

13 ИзворМониторингпрограманасливотнаСтрумичкаРека
:
14 Фитобентосотсесметазаеденодважнитебиолошкиелементизапроценканаеколошкиотстатуснаводнитетела.
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вегетацијапокажуваатдобрирезултати. Какорезултатна тоаштоакумулациитеТурија( T14) и
Водоча(T15) се подвлијаниена умеренаерозијаштопредизвикаприсуствотона толерантни
видовинаеутрофикацијакајфитопланктонот,фитобентосотимакрозообентосот.
4.2.3.6 Определби,поврзанисостратешкидокументикоијапокриваатовааобласт
Просторниот план на Република Македонија (2004-2020), дефинира интегрирано
управувањесо водите, кое требада бидезаснованона принципитена одржливразвој, преку
воведувањепрактиказа управувањесо реченслив. Основаза иднотоуправувањесо квалитетот
на водитево сливотнарекатаСтрумицаќе биде Мониторингпрограматакојасе спроведуваво
рамкитенаПроектотзауправувањесосливотнарекатаСтрумица,прекуПроектоте финансиран
одШвајцарскатаагенцијазаразвојисоработка(СДЦ).
Планскитемерки, за подобрувањена управувањетосо квалитетотна водите, коипроизлегуваат
однационалнитеполитикисеследниве:
-

Зајакнување на капацитетите за подготвување и имплементација на планови за
управувањесореченсливналокалнониво;

-

Спроведувањена стратегија (што треба да биде донесена во наредниот период) за
ратификација на Хелсиншката конвенција на UN/ECЕ за заштита и користење на
прекуграничниводотециимеѓународниезера;

-

СпроведувањенаНационалнатастратегијазаводи;

-

Имплементација на Законот за води и комплетирање на подзаконските акти во
согласностсобарањатанаЕУ;

-

Подобрувањеналокалнатамрежазамониторингнаповршинскитеиподземнитеводи;

-

УчествонаиндустрискиотсекторвоизготвувањетонаКатастарназагадувачии Регистар
назагадувачкиматерии;

-

Модернизација, изградбаи доизградбана канализационисистемиво урбании рурални
подрачја;

-

Изградбанастаницизапредтретманвопоголемитеиндустрискикапацитети;

-

Санацијанамрежатазаводоснабдување;

-

Доведувањевооптималнасостојбанасистемитезанаводнување;

-

Зајакнувањеи реорганизирањена системотза ефективнанаплатана надоместоцитеза
вода, ивградувањенареалнитетрошоцизауправувањесоотпаднитеводи.

4.2.3.7 ПроблемивоодноснауправувањетосоводивоопштинаСтрумица15
ИдентификуванипроблемивоодноснауправувањетосоводивоопштинаСтрумицасе:
 Користењенаводазапиењекакотехнолошкаводавоиндустрискикапацитети;
 Голем% назагубинавода(46,78) восистемотзаводоснабдување;

15 Swot анализауправувањесоводие даденаво ПРИЛОГ5.2
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 Недостатокнасеопфатниисигурниподатоцизаквалитетотнаефлуентите;
 Недостаток на сеопфатни и сигурни податоци за квалитетот на водите за различна
намена;
 Недоволни финансиски средства за спроведување на законската регулатива во оваа
област;
 Недоволнасоработканаинволвиранитестранивопроцесотнауправувањесоводите;
 Некомплетиранаводоводнамрежаза населенитеместа: Мемешли, Орманли, Дорломбос
иЧепели;
 Некомплетиранаканализационамрежаза сепаратнозафаќањена отпадните, фекалните
иатмосферкитеводивоиндустрисказонаСЕВЕР;
 Некомплетна фекална и атмосферска канализација за населените места (Добрејци и
Дабиље);
 Недоизграденколекторскисистемзаотпадниводи;
 Непостоењенапречистителнастаницазаотпадниводи;
 Загубитенаотпаднакомуналнавода, сезначителни:канализационатамрежае направена
од цевки со мал и неадекватен дијаметар, бројот на шахтите е неадекватен, и
поврзувањата се направени без изградба на дополнителни шахти, што е извор на
загадувањенапочватаиводите;
 Загубенатавода од главниотколекторсе испуштаво р.Тркајњабез предтоа да биде
третирана;
 Недостасуваатподатоциза потрошувачкана водаза земјоделиеи квалитетотна водата
којасекористизанаводнувањенатериторијанаОпштината;
4.2.3.8 Препоракиза решавањенаидентификуванитепроблемивоодноснауправувањетосо
водивоопштинаСтрумица
Препоракиза решавањена идентификуванитепроблемиво односна управувањетосо водиво
општинаСтрумица,се:
 Имплементацијана меркитедадениво Планотза управувањесо речниотсливна река
Струмица;
 ИмплементацијанаМониторингпрограматазауправувањезасливотнарекаСтрумица;
 Имплементација на мерките дадени во програмата за водоснабдување, одведување,
собирањеипрочистувањенаурбанитеотпадниводизаАгломерацијаСтрумица;
 Доизградбанаводоводнатамрежавонаселенитеместа: Мемешли,Орманли, Дорломбос
иЧепели;
 Довршување на поставување на уреди за дезинфицирање на водата кај локалните
водоводивонаселенитеместа: Мемешли,Орманли,ДорломбосиЧепели;
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 Реконструкцијана останатите20% одводоводнатамрежазаменана
/
азбестницевкисо
ПВЦ;
 Обезбедувањена водноправона сите корисницина вода и дозволиза испуштањево
водите во согласност со националната законска рамка и ефикасна контрола над
користењетовода;
 Изработкана елаборатиза заштитнизониоколузафатитеза водаза пиењеи загрозени
подрачјаодводотециивештачкитеезера;
 Соработкасоневладинитеорганизациисоцелспроведувањенапроектизаподигнување
најавнатасвестзарационалнокористењеизаштитанаводите;
 Изработка на проект за проширување на капацитетот на иригациониот систем во
согласностсопотребитеназемјоделството;
 Комплетирање на канализационата мрежа за сепаратно зафаќање на отпадните,
фекалнитеиатмосферскитеводивоиндустрисказонаСЕВЕР;
 Комплетирањенафекалнатаи атмосферскатаканализационамрежаза населенитеместа
(ДобрејцииДабиље);
 ЧистењенарекаВодочница,иканализаодводнувањеодподземниводи;
 Изградба на пречистителна станица за град Струмица и Баница, Добрејци, Градско
Балдовци, Сачево, Дабиље, Муртино, Просениково, какои СлободнатаИндустрискаЗона
„Сачево“.
 Доградбанаколекторскиотсистемдостаницатазапрочистување;
 Контрола над примената на еколошките стандарди од страна на компаниите на
територијатанаОпштината;
 Во согласностсо законскитепрописи, општинитесе надлежнида ги издаваатБ-ИСКЗ
дозволисо штодиректносе вклучениво процесотна ограничувањетона загадувањето
наводитеодиндустрискитеобјекти;
 Изградбана станициза предтретманкај индустрискитесубјектикои користатвода во
технолошкитепроцесииконтроланаквалитетотнаиспуштенаводавореципиент;
 Подготовканакатастарназагадувачинаводата;
 Изградбанановиканаликакобисезадоволилецелоснопотребитезазаштитаодпорои;
 Изградбана одводниканалии потпорниѕидовида се доведатерозивнитепојави во
контролиранаграница.
1.8

Тематскаобласт- Воздух
4.3.1

ОдговорностинаОпштинатавосогласностсозаконскатарегулатива

Проблематиката на управување со квалитетот на воздухот, уредена е во неколку
закони и подзаконски акти: Закон за животна средина („Сл. весник на РМ“ бр. 53/05,
81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,
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129/15, 192/15 и 39/16), Закон за квалитет на амбиентниот воздух („Сл. весник на РМ“
бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13 и 10/15); Правилник за критериумите,
методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух („Сл.
весник на РМ“ бр. 82/06); Правилник за граничните вредности за дозволените нивоа на
емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги
емитираат стационарните извори во воздухот („Сл. весник на РМ“ бр. 141/10); Уредба
за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот
воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности,
маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели
(„Сл. весник на РМ“ бр. 50/05 и 4/13); како и Правилник за максимално дозволените
концентрации на штетни материи кои се испуштаат во воздухот („Сл. весник на РМ“
бр. 03/90).

Законотзаквалитетнаамбиентниотвоздухгиутврдуваследнитенадлежностинаопштините:


Подготовка на Програма за намалување на загадувањето и подобрување на
квалитетот на амбиентниот воздух што ја донесува Советот на Општината, по
предлог на градоначалникот;



Подготовка на Интегрирана програма за намалување на загадувањето и
подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух, во случаите на
надминување на граничните вредности за квалитет за повеќе од една
загадувачка супстанција;



Воспоставување локални мрежи за мониторинг на квалитетот на амбиентниот
воздух на локално ниво, по претходно добиено мислење од надлежен орган за
вршење на стручни работи од областа на животната средина, под услови
и начин уредени со закон;



Доставување податоци и информации од мониторингот, до надлежниот орган
за вршење на стручни работи од областа на животната средина;



Во зоните и агломерациите16 каде што мониторингот или други податоци
покажуваат дека постои реален ризик од надминување на пропишаните
гранични вредности за квалитет, или често има појава на надминување на
прагот на алармирање за определена загадувачка супстанција, како резултат
на одредени метеоролошки услови и други фактори, Општината донесува
Акционен план и други акти за преземање краткорочни мерки за намалување и
отстранување на ризикот и ограничување на времетраењето на таквите појави;



Преземање иницијативи до Владата на Република Македонија за пропишување
построги гранични вредности за квалитетот на воздухот за одредени подрачја;



Информирање на заинтересираните субјекти и обезбедување пристап до
информациите и учество на јавноста во подготовката и усвојувањето на

16 ВосогласностсоЛистатаназонииагломерациизаквалитетотнаамбиентниотвоздух(„Сл.весникнаРМ“ бр.23/09), општинаСтрумицае во
Источнатазона, Регион6: Југоисточенрегион.
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Програмата за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на
амбиентниот воздух, вклучувајќи ја и интегрираната програма;



Доставување Годишен извештај за спроведување на Програмата, како и
извештај за спроведување на Акциониот план до органот на државната управа,
надлежен за работите од областа на животната средина;



Поставување на овластени инспектори за животна средина во општините, кои
вршат инспекциски надзор над примената и спроведувањето на законите.

4.3.2

ИзвориназагадувањенавоздухотвоопштинаСтрумица

Заанализанаеденоднајсуштинскитемедиуминаживотнатасрединавоздухот
, вооднос
на неговиот квалитет, на територијата на општина Струмица, се наметна потребата од
идентификација на сите можни загадувачи, како што се: индустријата, сообраќајот,
земјоделството,урбанотоживеењеидр.
Согледувајќиги ситеовиеаспекти, а имајќиго предвиди влијаниетоодклиматскитеусловиво
подрачјето, се дефинираеднасостојба, којаво големамерадаванасокии препоракиза идно
дејствување.
4.3.2.1 Емисииназагадувачкисупстанциодстационарниизвори
НатериторијатанаопштинаСтрумица, индустрискисубјектиинсталации
/
, коиработатпо
ИСКЗ режимот, се следниве: „Агропроизводсепарација“, „Огражден Мемешлисепарација“,
„Бетони бетонскабаза“, „Пелагонија“, „Адингградба“, „БониИнтерградба“, „Портланд“, „ИН
МАК Бетон“, „Алмакс“, „Огражден Микромикс“, „Огражден Неметали“, „Грозд“, „Жито
Струмица“, „ИГМЕленица“, „МошаПијадеЗИК“ и „Кланицасоладилник“. ИздавањетонаИСКЗ
дозволитее вопостапка.
Емисиите на основните загадувачки супстанции од претходно наведените стационарните
извори17, седаденивотабелатавоПрилог3.
Квалитетнаамбиентниотвоздух
Загадувањето на воздухот, е резултат на емисии на загадувачки супстанции од
стационарнии мобилниизвори, прекуодвивањена хемискотехнолошкипроцеси
, биохемиски
процесиипроцесинасогорувањенагоривата.
Дистрибуција на загадувачките супстанции во околината и појава на нивна зголемена
концентрацијаво воздухоти влијаниетона квалитетотна воздухотврз живиотсвет, се, исто
така, важничинителивоодредувањетонасостојбатанаквалитетотнавоздухот.
Во сегашниуслови, основниизворина загадувањенаамбиентниотвоздухсе: а) мобилни
извори(застарениотвозенпарк) и б) загадувањатаод стационарниизвори(користењенафта,
нејзинидериватиидрвотокакоенергетскиресурсизазагревањеводомаќинствата).

17 ИзворнаподатокИСКЗбарањаиОпштинаСтрумица
-
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Сообраќајоте мобилендинамиченлинискиизворна загадувањешто се протегадолж
сообраќајницитевосамиотград, сопоголемаконцентрацијанапоголемитекрстосници.
Имајќи ги предвидбројот, типот и капацитетотна застапенатаиндустрија и другите
деловнисубјективо општинаСтрумица, бројотна возилаи интензитетотна патниотсообраќај,
какои употребатананафтата, нејзинитедериватии дрвотокакоенергетскиресурси, генерално
може да се каже дека загадувачките супстанцииво воздухот се во рамките на дозволените
концентрации.
Територијатана општинаСтрумица, не е вклученаво Државниотавтоматскимониторинг
систем за квалитет на амбиентен воздух, со кој управува МЖСПП, ниту пак во мрежата на
Управатазахидрометеоролошкиработи.
Во согласностсо усвоенатаНационалнагодишнапрограмаза јавноздравјево Република
Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.195/14), Центарот за јавно здравје- подрачна единица
Струмица,вршимерењеединственонааероседимент.
Податоцитеодизвршенитемерењаназагадувачкатаматеријааероседиментзапериодод
20092014 годинаседаденивоследнататабела.
Табела9 РезултатиодследењетонааероседиментвоопштинаСтрумица(2003-2014 година)18
Заводза
Здравствена
заштитаЦЈЗ
Струмица
Аероседимент

2009

2010

136,35 (mg/m2)

2011

140,43
(mg/m2)

2012

83,83
(mg/m2)

139,25
mg/m2

2013

157,83 (mg/m2)

2014

169,8 (mg/m2)

Во текот на 2015 година направени се мерења на четири мерни места со 48 примероци.
Резултатитеодиститесеприкажанинаследнататабела.
Табела10 РезултатиодследењетонааероседиментвоопштинаСтрумица(2015 година)19
Заводза
Здравствена
заштитаЦЈЗ
Струмица
Струмица

Бројна
мерниместа

4

Број
на
примероци
48

Просечна
Годишна
концентрац.
(mg/m2)
153.7

Минимуммаксимум(mg/m2)

67.0-255.0

Бројна
примероцинад
20
МДК
0

Одприкажанитерезултатисезаклучувадеказа периодотод 2009 до 2015 година, нема
покачувањенаконцентрацијатанадМКД.
Генералноземено, од досегашнитесевкупнианализи, можеда се кажедека Струмица
претставува,релативно,чистасредина.
4.3.2.2 Стратешкиопределби,поврзанисостратешкидокументикоија покриваатовааобласт
Во согласностсо „Националниотпланза заштитана амбиентниотвоздухво Република
Македонија“ (2013-2018 година), донесенводекември2012 година, утврденисе стратешките
18 ИзворИзвештајзареализацијанапрограмскитезадачисогласнонационалнатагодишнапрограмаза
:
јавноздравјенаРепубликаМакедонија
2015

19 ИзворИзвештајзареализацијанапрограмскитезадачисогласнонационалнатагодишнапрограмаза
:
јавноздравјенаРепубликаМакедонија
2015

20 МДК- максимумдозволенаконцентрација(300 mg/m2/месечно).
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правци за подобрување на квалитетот на воздухот на целата територија на Република
Македонија,делоднивсеследните:
 Надоградбаи редовноажурирањенакатастаротза медиумитена животнатасрединасо
доволенопсегнаподатоци;
 ВоспоставувањеналокалнимониторингмрежизаквалитетнавоздуходстрананаЕЛСи
други.
Други релевантни стратешки документи, од голема важност за заштита и подобрување на
амбиентниотвоздухвоРепубликаМакедонијасе:


НационалниотАкционенПланзаживотнасрединаII, усвоенво 2006 година;



НационалнатаСтратегијаза апроксимацијана ЕУ законодавствотоза животнасредина
усвоенаво 2009 година, со СекторскаСтратегијаза апроксимацијаза воздухи Детални
ПлановизаапроксимацијананајприоритетнитеЕУДирективи;



НационаленАкционенПланза ратификацијаи спроведувањена Протоколотза тешки
метали, Протоколотза POPs и Гетебуршкиотпротоколконконвенцијаза далекусежно
прекуграничнозагадувањенавоздухот,донесенво 2010 година;



НационалнаСтратегијазаинвестициивоживотнатасредина,усвоенаво 2010 година;



ВтораНационалнаКомуникацијазаклиматскипромени,усвоенаво 2009 година;



СтратегијазаразвојнаенергетиканаРепубликаМакедонијадо2030 година;



СтратегијазаунапредувањенаенергетскаефикасноствоРепубликаМакедонијадо 2020
година;



БазнаСтудијазаобновливиизворинаенергијанаРепубликаМакедонија;



НационалнаСтратегија и НационаленПлан за управувањесо отпадот во Република
Македонија;



НационалнаСтратегијазатранспортнаРепубликаМакедонијаи



Индустрискаполитика2009-2020 година.

4.3.2.3 Проблемивоодносназагадувањетонавоздухот21
Проблеми, кои се идентификуваниво односна загадувањетона воздухотво општина
Струмица,сеследните:
 Непостоењенамониторингстаницизаквалитетнавоздухот;
 Отсуствонаинвентарназагадувачи;
 Недостаток на податоци за емисиите на загадувачки супстанции и квалитетот на
воздухот(катастарназагадувачи);
 Отсуство на процена на здравствените и ризиците по квалитетот на медиумите во
животнатасрединаодштетнотовлијаниенаемисиитевовоздухот;
21 Swot анализазатематскатаобластвоздухе даденаво ПРИЛОГ5.3
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 Недоволнасоработкана инволвиранитестраниво процесотна управувањесо воздухот
(централнониволокалнонивоинсталации
);
 Постоење индивидуални ложишта (индустриски и индивидуални), кои влијаат на
влошувањенаквалитетотнавоздухот.
 Емисииво воздухкакорезултатна спалувањена кантии контејнериза отпад, печкина
отпадно масло и од производство на вар со спалување на отпадни гуми во с.
Костиурино.
 НеискористеностнагеотермалниотпотенцијалвоопштинаСтрумица.
4.3.2.4 Препоракиза решавањенаидентификуванитепроблемивоодносназагадувањетона
воздухот
Препоракиза решавањена идентификуванитепроблемиво односна загадувањетона воздухот
воопштинаСтрумица,се:
 Воспоставувањелокалнамрежаодмернистанициза следењенаквалитетотнавоздухот
ијавнопрезентирањенарезултатите;
 ВоспоставувањеКатастарназагадувачиизагадувачкисупстанции;
 Контрола над исполнувања на барањата од ИСКЗ дозволите, студиите за ОВЖС и
елаборатите за заштита на животната средина од страна на инспекциските органи
(централноилокалнониво);
 Подготовка на студија за влијанието на аерозагадувањето врз здравјето на луѓето,
зарадидетекцијанаризицитепоздравјетоналуѓетоодзагадениотвоздух,
 Воспоставувањездравственоеколошкииндикаториза
проценанаризицитепоздравјето
надецатаодзагадениотвоздух;
 Заменанаенергетскитекотлиодмазут, нафта, јагленилидрвонаприроденгас;
 Стимулрањена приклучувањена индивидуалнитеобјектиза домувањеи индустриските
капацитетизаприклучувањенагасоводнатамрежа;
 Подготовка на Студија за искористување на геотермалниот потенцијал во општина
Струмицаи
 Биомониторингсовидовинамов(акумулацијанаатмосферскизагадувачкисупстанциво
видовитемовсобраниin situ).
1.9

Тематскаобласт- Бучава

4.4.1 Одговорностинаопштината восогласностсозаконскатарегулатива
ОвааобластсеуредувасоЗаконзазаштитаодбучававоживотнатасредина(„Сл. весникна
РМ“ бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15), Правилникотзалокациитенамернитестаници
и мернитеместа(„Сл. весникнаРМ“ бр.120/08), Правилникотзаграничнивредностинанивото
на бучава во животната средина („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 147/08) и
Правилникот за примена на индикаторите за бучава, дополнителни индикатори за бучава,
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начинотна мерењена бучаватаи методиза оценувањесо индикаториза бучававо животната
средина(„Сл. весникнаРМ“ бр. 107/08).
СоЗаконотзазаштитаодбучава, покрајдругите, уреденисеи праватаи обврскитена
општинитевоодноснауправувањетособучаватавоживотнатасрединаи заштитатаодбучавата
воживотнатасредина.
Обврскитенаопштинитезапреземањенаконкретнимеркизазаштитаодбучавата, се:

Планирање на просторот (урбанистичкото планирање), подготвувањето на
плановии програмиза заштитаодбучаваи преземањемеркина контролаодизворите
на бучава (туристичкоугостителскиобјектии
објектикои се на отворено, бучаватаод
соседствотоиодвршењенаодделнидејности).
1.9.1.1 ИзворинабучававоСтрумица
Идентификуванитеизворина бучававо општинаСтрумица, генералнопотекнуваатод:
бучаваодсоседството,бучаваодсообраќај, бучаваодиндустрискитекапацитетиисл.
Бучаваод соседството-потекнуваод ресторани, кафулиња, баровисо тераси, со илибез жива
музика, гласнамузика, гласнозборувањеи смеење, гласнамузикаоддомовите, климатизерии
сл.
Бучаваодсообраќај-генерирањетоповисокинивоанабучаваодсообраќајотглавноседолжина:


Зголеменафреквенцијанавозилаи појаванасообраќајнишпицови,особенозавремена
големи манифестации, како: Струмичкиот Карневал, Струмица опен фестивал, Астер
фест, Фестивалнакамерентеатар„РистоШишков“идр.



Застарениотвозенпарк;



Честатаупотребанамотори,особеноволето;



Чкрипењесогумиикористењенасирени;



Малоторастојаниеодсообраќајницитедоприватнитеијавнистанбениобјекти;



Недоволен простор за паркирање што придонесува дополнително кружење на
автомобилитеигопродолжувавреметраењетонагенерирањетонабучавата;



22
НатериторијатанаОпштината,бучавасегенерираиодтаксипревозниците
.

Бучаватаод индустрискитекапацитети-потекнуваод изведувањена разниработниактивности
во индустрискитекапацитетикоисе наоѓаатна територијатанаопштинаСтрумица. Делоднив
сенаоѓаатвоурбаниотделнаГрадотиопштината,а другитевоиндустрискатазона.
Надлежен орган за спроведување на Законот за заштита од бучава во животната
средина и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон, е Органот на
државната управа надлежен за работите од областа на животна средина.
Инспекциски надзор над примената на овој закон и на прописите донесени врз основа
на овој закон кои се однесуваат на мерките за спречување и намалување на

22 ВоСтрумица,регистриранисе 12.519 патничкиидругивозила(автобусиитаксипревоз) .
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штетноста од бучавата по здравјето на изложеното
Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

население

ја

врши

Министерството за економија врши инспекциски надзор над машините, превозните
средства, уредите и опремата за работа и производство, како и уреди, средства и
апарати за употреба во домаќинството, во однос на бучавата која истите ја
генерираат.
Министерството за внатрешни работи, врз основа на Одлуката за утврдување во кои
случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна
бучава („Сл. весник на РМ“ бр. 1/09), презема активности за откривање на прекршоци
во врска со нарушување на јавниот ред и мир.

1.9.1.2 Мониторингнабучава
За мониторингна бучаватана подрачјетона општините, иститеможатда воспостават
локалнимрежиза мониторингпопретходнодобиеномислењеоднадлежниоторганза вршење
настручниработиодобластанаживотнатасредина,а подусловииначинуреденисозаконотза
ЗаштитаодбучававоживотнатасрединаиЗаконотзаживотнатасредина.
НатериторијатанаопштинаСтрумица,досеганее спроведуванмониторингнабучава.
1.9.1.3 Проблемивоодноснабучавата23
ИдентификуванипроблемивоодноснабучаватавоопштинаСтрумицасе:


Непостоењенамониторингнаамбиенталнатабучава;


Недостаток на националнии локалниподатоциза ефектите врз здравјето на
луѓето, предизвиканиодбучава.


Несоодветнапренаменанастанбенводеловенпростор.


Зголеменсообраќај(тешкитоварнивозила) намагистралниотпатА4 (СтрумицаРадовиш)безсоодветназаштитаодбучава;
1.9.1.4 Препоракизарешавањенаидентификуванитепроблемивоодноснабучавата
Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на бучавата во општина
Струмица,се:

Спроведување континуиран мониторинг на бучавата генерирана од поедини
субјекти, особеновообластизаколективноииндивидуалноживеење;

Користењена податоцитеод мониторинготна бучава при изработкана идни
урбанистичкипланови;

ИмплементацијанаобврскитеодЕлаборатитезазаштитанаживотнатасрединаи
ИСКЗдозволитеодстрананастопанскитесубјекти;

23 Swot анализазатематскатаобластбучавае даденаво ПРИЛОГ5.4
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Детекција на ризиците по здравјето на луѓето од влијанието на бучавата од
странанаЗаводотзаздравственазаштита.


Вградувањесоодветназвучнаизолацијавоиднитеградбии


Контрола на постапките за издавање решенија за пренамена на станбен во
деловенпростори одобренијаза вршењедејност, во однос на основнатанамена на
просторотивидотнадејностазакојасебарапренаменаодстанбенводеловенпростор,
особеново областипримарнонаменетиза живеење, објектиза сместувањена деца и
старилуѓе, болници,детскиградинкииучилишта.
1.10 Тематскаобласт–Квалитетнаживеење
Оваа тематска област опфаќа: урбанизација на општината, бесправна градба и
искористувањеназемјиштето,управувањесошумикакоизаштитанабиолошкатаразновидност.
4.5.1

Законскарегулативакојаја регулираобласта

Одговорноститена Општината, во однос на урбанизацијата, се содржаниво следната
законска регулатива: Просторен План на Република Македонија (2004-2020), Генерален
УрбанистичкиПлан на град Струмица, Закон за просторнои урбанистичкопланирање („Сл.
весникна РМ“ бр. 51/05, 137/07, 24/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13,
42/14,199/14, 44/15 и 31/16), Закон за градење („Сл. весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 59/11, 13/12,144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,
115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16 и 71/16), Закон
за градежноземјиште („Сл. весникна РМ“ бр. 17/11, 53/11,144/12, 25/13, 137/13, 163/13,
44/15, 193/15, 30/16 и 31/16) идр.
1.10.1.1 Урбанизацијанаопштината
УредувањетонапросторотвоопштинаСтрумицасереализиравосогласностсо:
 ПросторенпланнарегионотнаисточнаМакедонија(1981) и
 ПросторенпланнаопштинаСтрумица(1984).
 Генераленурбанистичкиплан(ГУП) заградСтрумица(2002)


ИзменаидополнувањенаГенералниотурбанистичкиплан(2006) и



ИзменаидополнувањенаГенералниотурбанистичкиплан(2010).

Детални урбанистички планови (ДУП) за дел од урбаните единици, во согласност со
Генералниотурбанистичкиплан. Тие се однесуваатна дефинирањена функциитево станбени
населби, викенд населби, или измени и дополнувања на постојните детални урбанистички
планови.
Урбанистичкиплан за вон населеноместо (УПВНМ) е урбанистичкиплан кој се донесува за
планскиопфаткојнее опфатенсогенераленурбанистичкипланисоурбанистичкипланзасело.
УрбанизираноставоопштинаСтрумицае околу7,50 % илиурбанизиранисе 2.410 ha.
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Секоја година (на крајот на годината) Советот на општина Струмица, прифаќа предлог
програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Струмица за
следнатагодина.
ДеталенпрегледнаситеУрбанистичкитепланови,коиседонесенивопериодотод1972-2012 и
12-текоисевотекнаизработка24, седаденивоПрилог1 и 2.
1.10.1.2 ИдентификуванипроблемивообластанаурбанизмотвоопштинаСтрумица25
ПроблемитевообластанаурбанизмотвоОпштината,сеповрзанисоуправувањесобазатана
податоци на повисоко ниво (централна власт) како и соработката со надлежните агенции,
институтиизаводи.Какопокарактеристичнипроблемиможатдасеиздвојатследните:
 НесеажурираредовнонадземниотКатастаротнанедвижности26;
 Постоењенадивоградби.
1.10.1.3 Препоракизарешавањенаидентификуванитепроблемивоодноснаурбанизмот
За решавање на идентификуваните проблеми во однос на урбанизмот на територијата на
општинаСтрумица,сепрепорачува:
 Целосноспроведувањенадецентрализацијата;
 Јаснодиференцирањенанадлежностите;
 Комплетирањенаурбанистичкатадокументацијаинејзинопосстојаноажурирање;
 Подобрувањена соработкатамеѓу Општината, приватниотсектори граѓаните, заради
идентификувањенапотребите,проблемитеинивнонадминување.
1.11 Квалитетнапочва
Почватана територијатана општинаСтрумица, е плоднаи поволназа одгледувањена
земјоделскипроизводи.
Во односна морфологијатана теренот, подрачјетона речниотсливна рекаСтрумица, е
спуштентереннапросечнанадморскависинаод350 m.
Восливнотоподрачјесезастапениследнитевидовипочви27:
1. делувијалниформации: составениод песочнии глинестичестичкиод прашинасо
слабапорозностипросечнадлабочинаод0.5 до 2 m;
2. пролувиум формации: составени од меки честички од метаморфни и магматски
карпестимасисочакалиглиненпесоксорелативновисокапорозност;

24 Извор: ОдделениетозаурбанизамизаштитанаживотнатасрединавоОпштинаСтрумица
25 Swot анализазатематскаобластУрбанизацијае даденаво ПРИЛОГ5.5
26 Ажурирањесевршипопотребаприизработканаурбанистичкиплановиилислично.
27 ПреелиминаренпланзауправувањесореченсливзаподрачјетонасливотнарекаСтрумица
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3. алувијалниформации(алувиумилиреченнанос):составениглавноодпесоки чакал
соприсуствонаглина;
4. горнии долниречнитерасикоисесоставениодпрашинаи глиненпесоки чакалсо
среднадо големагустинасовисокапорозностидлабочинапомеѓу10 до25 метри;
5. плиоценскинаслаги: составениодчестичкиодчакал, глина, лапори варовник. Овие
формациисесодлабочинаод1.200 метри.
Вкупнотообработливоземјиштево сливнотоподрачјена река Струмицаизнесува 33.430 ha.
Поледелскикултурисеодгледуваатнаповршинаод 24.332 ha (72.8%), а останатите9.000 ha
секористатзаодгледувањенаповеќегодишникултурииоранжерии.
Подрачјетонаопштинатапретежное покриеносопочвиодI бонитетнакласаалувијални
,
алувијалникарбонатнииделувијалникарбонатнипочви
.
Самомалделод атаротод селоБаницае покриенсо почвиод III бонитетнакласа
(карбонатнарендзина).
Почвиод VII бонитетнакласасе застапенисевероисточноодпериферијатанаГрадот
доселоДабиле.
Површината на продуктивното земјиште во атарот на селата Добрејци, Баница, Градско,
Балдовци, Просениково,Куклиши градотСтрумицаизнесува9.035 (ha). Одтоаназемјоделско
земјиштеотпаѓа7.298 ha или80,7%, нашумскоземјиште1.737 ha или19,3%.
4.6.1 Искористувањеназемјиштеиразвојназемјоделскоземјиште
Подрачјето на општинатарасполага со релативноголем фонд на обработливаземја во чија
структурапреовладуваплодноземјиште. Вкупноторасположивоземјиштеи површиникои се
користатзаземјоделие,даденисевоПрилог4.
1.11.1.1 Стратешки определби, поврзани со стратешки документи кои ја покриваат оваа
областа
Стратешкидокументи, за подобрувањена квалитетотна почвата, како и за развој на
земјоделскотоземјиште, на територијатана РепубликаМакедонијасе следниве: „Национална
стратегијасо акционенпланза органскоземјоделствонаРепубликаМакедонија“ за 2008-2011
годинаи „НационалнаПрограмаза развојна земјоделствотои рураленразвојза период20132017“. Воовиестратешкидокументидефиниранисеследнивестратешкиправци:
 Зголемувањенаобластитезасобирањенасамоникнатирастенијаиплодови;
 Производство на доволно количини и број на асортимани на различни органски
производи;
 Применанатехнологиизадобивањеорганскахрана;
 Дасезголемитранспарентностанапазарот;
 Да се зголеми јавната свест за органска храна, и да се зголеми прифатеноста и
видливостанамакедонскитеорганскипроизводи;
 Дасестимулираразвојотнаекотуризмотсопонуданаорганскахрана
;
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 Органскотоземјоделствои производствона органскахранада станеделодредовното
образование(восредниземјоделскиучилиштаинафакултетите);
 Да се започнат истражувања за потенцијалот на природните ресурси за органсо
производствонатериторијанаопштинаСтрумица;
1.11.1.2 Идентификуванипроблемивоодноснаквалитетоти искористувањенапочвата28
Проблемикоисе идентификуваниво односна квалитетоти искористувањетонапочвата
натериторијатанаОпштинаСтрумица,сеследните:
 Применанапестицидиидругиагротехничкимеркивоземјоделството;
 Непостоимониторингнаквалитетотнапочвата;
 Интензивна урбанизацијазафаќање
на земјоделски површини во градежни цели
(пренаменанависокобонитетноземјиштевоградежно);
 Постоењенадивидепониивоурбаниотируралниотделнаопштината;
 Нерегулиранособирањеидепонирањенаотпадотворуралниотдел;
 Непостоисистемнаселектирањеипреработканабиоразградливиототпад;
 Испуштање на отпадните санитарни води во почва, како резултат на недостаток на
фекалнаканализационамрежа;
 Ерозијанапочвата;
1.11.1.3 Препоракиза решавањена идентификуванитепроблемиво однос на квалитетот и
искористувањенапочватавоопштинаСтрумица
 Комплетирањенаурбанистичкопланскатадокументација
;
 Подобрувањенасоработкатапомеѓуцентралнатаилокалнавласт;
 ЕвиденцијаназемјоделскитеактивностиворуралниотделнаОпштината;
 Испитувањена квалитет на почва и подготовка на карта на квалитет на почвите во
општинаСтрумица, зарадиопределувањена подрачја на кои може да се организира
органскопроизводство.
 Заменана новии ефикаснисистемиза наводнувањесо системиза микро-наводнување
(„капкапокапка“, подземнонаводнувањесубиригација
,микропрскалкииоросување);
 Техникинанамаленоилизаштитноорањенаобработливатапочва;
 Продолжување со едукацијата на земјоделците за последиците предизвикани од
нестручнаупотребанавештачкиѓубриваидругиагротехничкимерки;
 Изградбанаканализацијавоситенаселениместа(руралнисредини);
 Пошумувањеи контролираносечењенашумитезарадизаштитаодерозијаи адаптација
конклиматскитепромени.

28 SWOT анализазатематскаобластуправувањесопочвае даденаво ПРИЛОГ5.6
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1.12 Управувањесошуми
4.7.1 Управувањесошуми- Законскарегулатива
Управувањетосо шумите и шумското земјиште на територијата на општина Струмица,
законские регулираносо Законза шумите(„Сл. весникнаРМ“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13,
79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), какои со („Сл. весникна
РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13,
42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16). Законитегиспроведуваатправнитесубјектизадолжени
зауправувањесоовиешуми, какои државнитеинституциикоивршатконтролазаспроведување
наистите.
На територијата на општинаСтрумица, управувањетосо шумите е во надлежностна
правните субјекти: ЈП „Македонски шуми“-Подружница шумско стопанство Беласица –
Струмица,СтрумичкисливиЈПКД„Комуналец“.
1.12.1.1 СостојбасошумитевоопштинаСтрумица
Какорезултатна поголемброј факторикакоштосе: еколошкитеуслови, географската
положба, климатските услови, релјефните карактеристики, историскиот развој,
антропозоогенитевлијанијаи други, општинаСтрумицасе карактеризирасо добарпроцентна
пошуменост, всушностоколу 38,8% од територијатана Општинатасе под шумскавегетација
(18.860 ha).
Квалитетнишумисе јавуваатна надморскависочинапомеѓу 1.000 и 1.500 m надморска
висина. Појаситенанадморскависочинадо 500 m главноседеградиранитешумии шикари. Во
Табела 11, прикажанисе видовите и површинитена високостебленитешумски заеднициво
општината.
Табела11 Видовии површининависокостебленитешумскизаедници
Ред. бр.
Шумсказаедница
Површина
ha
1

Бука

1.373

2

Горун

243

3

Црнбор

570

4

Четинари

122

5

Насадиикултури

12

Вкупно

2.320

Видовитеи површинитена нискостебленитешумскизаеднициво Општината, прикажанисе во
следнататабела:
Табела12 Видовии површининанискостебленитешумскизаедници
Ред. бр.
Шумсказаедница
Површина
ha
1

Плоскач

6.491

2

Горун

4.539

3

Благун

2.198

4

Лисјари

1.199
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5

Габер

6

Шикари

568

7

Бука

353

8

Четинари

30

Вкупно

1.161

16.539

Во согласност со ПросторниотПлан на Република Македонија, проекција на шумите според
форматана одгледувањево 2020 година, на територијатана општинаСтрумица, ќе изнесува
површинаод50.900 ha, односнодрвнамасаод112 m3/ha.
Какорезултатнанејзинитеприродникарактеристики,општинаСтрумицае подложнанашумски
пожарикои се повторуваат. Во согласностсо податоцитеод Министерствотоза земјоделство,
шумарствои водостопанство, во регионотна Струмицаво периодот1998-2007 годинаимало
вкупно108 шумскипожари,одкоисамово 2007 годинасеслучиле17. Во 2012 година, според
податоцитена ЈП „Македонскишуми“-ПодружницашумскостопанствоБеласица, регистрирани
биле26 пожари,соопожаренаповршинаод641ha.
Во текотна 2015 годинаевидентиранаи санкционирана(одземена) бесправнасеча е 5.6 m3
техничка дрвна маса. Од поднесените кривични пријави за бесправна сеча од вкупно 112,
донесена е пресуда само за 54 пријави. Состојбата на теренот е многу посериозна и ги
надминуваовиеподатоци10-15 пати, иакоказненитемеркиза овојтипнапрекршоциседоста
високи.
1.12.1.2 Стратешкиопределбиповрзанисо стратешкидокументикои ја покриваат областа
управувањесошуми
Во 2012 годинаодстрананаМинистерствотозаземјоделство,шумарствоиводостопанство
донесене Стратешкипланза 2012-2014 година. ВоСтратешкиотплан, седетерминираницели,
приоритети, воспоставенисе програмаи активностиза развоји унапредувањена шумарството
во РепубликаМакедонија. Стратешкиприоритетии целиво шумарството, се обезбедувањена
одржливразвојнашумарствотои ловството, соцелдасепостигне, проширување,подобрување
на квалитетот и заштита на шумскиот фонд и дивеч, како и запазување на економскиот,
социјалниотиеколошкиотаспектнашумарствотовоРепубликаМакедонија.
1.12.1.3 ИдентификуванипроблемивоодноснауправувањесошумивоопштинаСтрумица29
Проблеми,коисеидентификуванивоодноснауправувањетосошуми натериторијатана
општинаСтрумица,сеследните:
 Нецелоснаприменанапостоечкатазаконскарегулатива;
 Порадинесоодветназаштитаи управувањесо шумите, иститеможеда се доведатдо
деградирање;
 Деградирањенашумиодстрананадобитоккојсенапасува;
 Исушувањенапитомиоткостенпорадиболест;
29 SWOT анализауправувањесошумие даденаво ПРИЛОГ5.7
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 Дивасеча.
1.12.1.4 Препоракиза решавањенаидентификуванитепроблемивоодноснауправувањетосо
шумите
 Научнои стручноприменувањена меркиза зголемувањена површинитепод шуми, и
подобрувањенасостојбатасопостоечикитешуми;
 Нискостеблените термофилни шуми, претставуваат матичен насад за ширење на
пионерскитевидовидрвјавообесшуменитеподрачја, зарадиштотребасоодветнодасе
контролираизаштити;
 Дасеоградатновопошуменитеповршини,зарадизаштитаоддобиток;
 Преземањенасоодветнишумскиуправувачкитехникизазачувувањенапитомиоткостен;
 Преземањеказненимеркизанепланскаидивасеча;
 Кампањизаподигањенајавнатасвестзазштитаиодржливокористењенашумите.
1.13 Биолошкаразновидности градскозеленило
Со Законза заштитана природата(„Сл. весникна РМ“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10,
47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), се уредувазаштитатана
природата, односно заштита на биолошката и пределската разновидност, заштита на
природното наследство во заштитени подрачја и надвор од заштитени подрачја, како и
заштитата на природниреткости. Заштитата на природата, се темели на начелото за висок
степенна заштита, односносекој е долженпри преземањетона активности, или вршењена
дејности да обезбедивисок степен на заштита на биолошкатаи пределска разновидност, и
природнотонаследство,какоизачувувањенаопштополезнатаулоганаприродата.
Во согласностсо секторската„Студијаза заштитана природнотонаследство“ (1999),
изработена за потребите на Просторниот план на РМ („Сл. весник на РМ“ бр.39/04), на
подрачјетона општинаСтрумица, заштитении предложениза заштиталокалитетии видови, се
следниве:
1.
MОНОСПИТОВСКОБЛАТОСП
- (Споменик на природата-III категорија на
заштита)
Блато кое се наоѓа во подножјето на Беласица во Струмичкото Поле, на
површина од 250 ha, на надморска височина од 240 m. Во самото блато растат
Glyceria fluitans, Sparganium neglectum, Scirpus maritimus, Typha angustifolia, а по работ
на Блатото каде што осцилира нивото на водата се среќава шумска растителност со
Alnus glutinossa, Periploca graeca, Acer tataricum, potoa Osmunda regalis, Pteridium
aquilinum, Nephrodium thelipteris. Тука се среќава асоцијацијата Periploco - Alnetum
glutinosae. Моноспитовското Блато е дел од Емералд мрежата (еколошка мрежа за
заштита на дивиот свет и природните живеалишта во Европа која е претходник на
Natura 2000 мрежата на заштитени подрачја која се воспоставува во земјите членки на
Европската Унија).
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Слика40 НационалнаЕмералдмрежа

Заштитата на МоноспитовскоБлато е приоритет, не само заради барањата на националната
правна рамка, туку и заради обврските кои произлегуваат од меѓународните конвенции и
договориодРепубликаМакедонија:


Рамсарска конвенција за заштита на водните живеалишта со меѓународно значење,
посебнокакоживеалиштенаводнитептици;



Бернскаконвенцијаза заштитана дивиотживотинскии растителенсвет и природните
живеалиштавоЕвропа;



Бонскатаконвенцијазазаштитанамиграторнитевидови;



Хашкиот договорза заштита на африканско- евроазискитемиграторнивидови водни
птициидр.

МоноспитовскотоБлатое делиодмеѓународнитеиницијативи:


Европскиотзеленпојаси неговатакомпонента-Балканскизеленпојас, вокојвлегуваати
планинатаБеласица,МоноспитовскотоБлатоиДојранскотоЕзеро;



Значајнорастителноподрачје (ЗРП)-МоноспитовскоБлато е идентификуванокако ЗРП
зарадиголемиотдиверзитетиреткостнаблатнатафлора;



Постојат неколку иницијативиза заштита на планината Беласица, а заедно со неа и
Моноспитовското Блато, како една неразделна целина. Една од овие е веќе
формализирана, прекупотпишувањетона билатералниотдоговорсо РепубликаБугарија
заформирањенапрекуграничнизаштитениподрачја.
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Со огледна тоа дека, Блатотосе наоѓаво атаротна с. Моноспитово, односнотериторијално
најголемиотдел припаѓана општинаБосилово, а помалдел на општинитеСтрумицаи Ново
Село, МоноспитовскотоБлатотребада се разгледувакакоинтегралендел на „регионалниот“
системназаштитениподрачја.
2.
ЧАМЧИФЛИКОРЖВ
(Одделнирастителнии животинскивидови-IV категорија
на заштита):


Тука се среќава асоцијацијата Coccifero-Carpinetum
pinetosum pallasiana.

orientalis

ЧамЧифлике брдокоесе наоѓапомеѓуклисуритена рекитеВодочницаи Тркајна, над
Струмица, и е со површинаод 428 ha. Највисокитеделовипретставуваатизбраздено
платона 400-450m н.в, кадепостојатмеѓиодниви.
Падинитесестрмнии обраснатисоборовашума(Pinus nigra - Pinus pallsiana)
и даб прнар (Quercus coccifera). Заедно со прнарот доаѓаат и други
медитеранскивидови: Clematis flammula, Osyris alba, Cistus villosus,
Carex dystachya идр.
3.
Р. ВОДЕНИШНИЦАППР
(Посебенприроденрезерват – предлогза заштитаод
IV категорија)


Воовојботаничкирезерватвотекотна 1993 година, е вршенапроспекцијанапросторот
приштое констатиранодекаистиотимаголемивредности. Тукасезастапенивидовите,
кои на територијатана нашатадржавасе заштитени, и тоа тисата (Taxus baccata),
дивиотпрнар(Ilex aquifolium) идр. Резерватотзафаќаповршинаод12 ha;



Резерватотсенаоѓа4 km надбањатавоБанскопотечениетонарекатаВоденишница;
4.
ШЕНКОИ ОРЕИНИПР
(Научноистражувачки
природен резерват- предлог за
заштитаод IV категорија)



ТукасесреќаваасоцијацијатаPlatano - Castanerum sativae;



Тоае потокисточноодР'недоваЧешмакајХотелот„Самоил”, вос. БанскоСтрумичко,со
површинаод 0,3 ha. Во долниотдел водата од потокот се разлева по флувијалните
наносии настанувавлажентерен, заклонетод регионалнитеклиматскивлијанија. Овде
растеневообичаенфлористичкисостав: Platanus orientalis, Castanea sativa,
Juglans regia, Fagus moesiaca, Osmunda regalis, Ruscus aculeatus, Salix
cinerea. ВаквирефугиумиимаиподругитерекиспремаСмолари.

4.8.1 Урбанозеленило
Градскотозеленилого сочинуваат: градскитепаркови, блоковскои линеарнозеленило.
Застапеное напросторотпокрајреките, воградскиотпарки напомалиповршинивоградското
јадро. Вкупните зелени површини зафаќаат површина од 21.155 ha. Најдоминантна зелена
површинавоГрадоте ГрадскиотПарк. ВкупнатазеленаповршинанаГрадскиотПарк, заедносо
фудбалскиотстадион, тенискиигралишта, изнесува20.814 hа. Другазеленаповршинае паркот
кој се наоѓакај административнатазградана општинаСтрумицасо вкупнаповршинаод 0.341
hа.
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Слика41 ГрадскозеленилоГрадкиПарк
-

Зелените површини во неурбаните средини, се узурпираат за бесправна градба на
викендички и објекти за домување, што повлекува низа други негативни ефекти, како:
нерегуларнозафаќањена природнитеводи за сопственипотреби, загадувањена подземните
водиод септичкитејамии се помасовноаерозагадувањеи бучаваод присуствона возила. Со
ваквитеактивностиовојпросторја губисвојатаосновнанамена, којае предвиденаи потврдена
сопланскадокументацијаи сепретворавонепријатен,антропогеноизменетпросторкојгигуби
основнитевредностипорадикоие создаден.
Зеленилотоимаповеќефункциивоурбанатасредина:
-

обезбедувањеначиствоздух;

-

регулацијанахидролошкиотциклус;
-

застапеностнабиолошкатаразновидноствоурбанатасредина;

-

регулирањеналокалнатаклима;

-

улоганабариераодбучава;

-

естетскаулога;

-

психолошкосоцијалнаулога
;

-

спортскорекреативнаулога
.

1.13.1.1 Улоганазеленилотовозаштитаодерозијаиводозадржување
Зеленилотово урбанатасрединаима двојна функција, во однос на задржувањетона
почватаи во односна задржувањена водата. Процентотна асфалтниповршиниво односна
покриеност со почва, овозможува ерозијата да не е акутен проблем во урбаната средина,
меѓутоа,гиинтензивирапроблемитенаотстранувањенаводата, особеноприпоројнидождови.
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Без зеленило, водатаведнашпотекувапо улицитеи за нејзинонасочувањеи контрола
неопходене добарсистемна атмосферскаканализација. Доколкуваковсистемотсуствуваили
не е доброизграден(какоштое случајво делод населбите), можеда дојдедо поплавување
или прелевањена шахтите, но со добро планиранои изграденозеленило, дрвјата таа вода
можатдаја примат, даја задржатизвесновремеи даја прочистат. Потоатиеја враќаатводата
во почвата, помагајќида се полнатподземнитерезервина водаи во воздухот, одржувајќиго
процентотна влагаво него. Во согласностсо изнесеното, со помошна зеленилотоводатасе
враќа во воздухоти почвата, се заштедувана скапи инсталацииза одведувањена водите, а
секакосеподобруваи квалитетотнаводата. Особеное значајноградскотозеленило,какомерка
противерозијавопросториинаменетизаградба, кадеимаотворенировови, зарадизадржување
настабилностанапочвата.
1.13.1.2 Улоганазеленилотовозаштитанавоздухот
Воурбанатасрединаобичноимаемисиинагасови, какорезултатнасообраќајот, особено
во време на сообраќајните „шпицови“, стопанските активности и греењето. Најприсутни
полутантинајчестосе: CO2, SO2, NO и O3.
Зеленилотово градовитена различниначинипозитивновлијае на концентрациитена
загадувачкитематерии, нонајбитное штонизпроцеситекоисе одвиваатворастенијатаделод
полутантитенесамоштосеелиминираатодвоздухот,тукуицелосносенеутрализираат.
1.13.1.3 Влијаниеназеленилотоврзклимата
Користењетона дрвјатаво разрешувањена проблемитена загреаностна градовитеи
објектитевонив, сепокажалокакопоевтинои попрактичноодразнидругиметодикоичовекот
ги користи, на пример, користењеразличниархитектонскирешенијаилисветлиповршиникои
немадаапсорбираатсветлина. Впрочем, вегетацијатазаштитуваодсиленодблесокнасветлина
одразнирефлектирачкиматеријаливоурбанатасредина.
Со ладењена околинатаи зградите, индиректносе влијае и на трошењена топлина,
бидејќи дрвјата околу куќите (особено ако се поставени на јужната страна), доведуваат до
енергетскизаштедиод 20 до 50% порадинамаленаможностза ладење. Сосвојатаспособност
да ја намалуваат температурата околу себе од 3 до 10 Целзиусови степени, растенијата
директноимконтрираатнатоплинскитеостровичијатемпературае зголеменазасличенраспон
натемператури.
1.13.1.4 Стратешкиопределбиповрзанисостратешкидокументикоија покриваатовааобласт
Воодноснабиолошкатаразновидност, одстратешкидокументи, донесенае „Национална
стратегијаза биолошкатаразновидностсо акционенплан“, „Петтиотнационаленизвештајкон
конвенцијатазабиолошкаразновидност“во 2014 годинаи ТретНационаленПланзаклиматски
промени. Во националната стратегија за биолошка разновидност, утврдени се следниве
меркицели
/
:
 Да се подигне јавната свест на повисоко ниво за вредностите на биолошката
разновидност, за услугитекои ги даваатекосистемитеи за чекоритешто треба да се
презематзазаштитаиодржливокористењенабиолошкатаразновидност;
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 Да се воведат позитивни стимулации за зачувување и одржливо користење на
биолошкатаразновидноство согласност со Конвенцијата и обврските од ЕУ и да се
идентификуваати коригираатстимулациитекоисештетнизазасегнатитекомпонентина
биолошкатаразновидност;
 Дасе воспоставатпрактикиза управувањево шумарството, земјоделството, ловствотои
рибарствотокоипридонесуваатзазачувувањенабиолошкатаразновидности одржување
наекосистемскитеуслуги;
 Загадувањето, вклучителнои отпадоти прекумерниотвнеснанутриенти, дасе сведена
нивоакоинесештетнизабиолошкатаразновидностиекосистемите.
 Да се изработат и спроведуваат планови за одржливо производство и одржлива
потрошувачка со цел природните ресурси да се користат во рамките на безбедни
еколошкиграници;
 Да се изградии воспостависоодветнаполитиказа евиденција, контролаи заштитаод
алохтонииинвазивнивидови;
 Да се интегрираат мерките за адаптација и ублажување на ефектите од климатски
променииборбапротивопустинувањето;
 Дасе спречизагубата, деградацијатаи фрагментацијатана природнитеживеалиштаод
националноиевропскозначење;
 Да се зголемиповршинатана заштитениподрачја до 15% и да се обезбединивно
функционално поврзување како еколошка мрежа, и да се воспостави ефективно
управувањесозаштитенитеподрачјавосоработкасолокалнитезаедници;
 Дасе одредистепенотназасегнатостнадивитевидови, дасе спречиисчезнувањетона
засегнатитевидови, и да се подобрии одржистатусна заштита, особенона видовите
чиипопулациисевоопаѓање;
 Следењенасостојбатасоживотинскитевидови– векторинаболести;
 Да се подобри IN SITU и EX SITU заштитата на генетските ресурси на
автохтонитекултивиранирастенијаидомашниживотни;
 Дасевоспоставимониторингнабиолошкатаразновидностиприроднитепроцеси;
 Утврдувањенаеколошкиминимумзаекосистемитевопланинскитеводи;
 Проценана ефектитеод периодичнитеприроднии наметнатихидролошкифлуктуации
врз биолошкатаразновидносткојаживеево нискитемочуриштаи блата, во контекстна
климатскитепромени;
 Дасе унапредизаштитатанавидовитеи екосистемитево прекуграниченконтекстпреку
преземањеназаедничкимеркиакции
/
;
 Дефинирањеможнирути (биокоридори) за движењеи миграција на животинскитеи
растителнивидовиподзаканаодклиматскитепромени;
 Комплетирањена базатана податоциза биолошкатаразновидности живеалиштатана
националнонивозарадисподелувањеиподоброискористувањенаинформациитеи
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 Да се зачуваи промовиратрадиционалнотознаење, иновациии практикиза заштитаи
одржливокористењенаприроднитересурси.
1.13.1.5 Идентификувани проблеми во однос на биолошката разновидност и градското
зеленило30
Идентификуванипроблемиво односна биолошкаразновидности градскозеленилово
општинаСтрумица,сеследните:

Не постојат податоци за биолошката разновидност за целата територија на
општината;

Деградирање на Моноспитовското Блато од страна на граѓаните, преку
намалувањенанеговитеповршиниипретворањенаистотовоземјоделскоземјиште;

Деградирањена планините: Еленица и Плавушод дива сеча која доведува до
миграцијанасрната, диватасвињаидругкрупендивеч.
 Поради примена на пестициди и други агротехнички мерки во земјоделството, има
миграцијанадивиотзајак, полскатаеребицаифазанот.


НесоодветноуправувањесорекитеодСтрумичкиотслив;


Зафаќањеназеленитеповршинисодивидепонии,особеноворуралнитенаселени
места;

Негативновлијание на економскитесектори (издавањеконцесииза рудниции
сепарации) врз биолошкатаразновидностсо намалувањена застапеностана различни
видови,нивноисчезнувањеисл;


Користењенанеавтохтонивидовизауредувањеназеленитеградскиповршини;



Загрозеностназеленитеградскиповршинисонеправилнопаркиранивозилаи


Загрозеностна зеленитеградскиповршиниод сеча и деградацијаод странана
несовесниграѓани.
1.13.1.6 Препораки за решавање на идентификуваните проблеми во однос на биолошката
разновидностиградскозеленило

Спроведувањенаеднократенмониторингво 4 сезони, зарадиидентификувањена
постојната биолошка разновидност и живеалишта, степенот на деградираност или
загрозеностипредлагањенапросторикоитребадасеставатподзаштита;

Ревитализација на делови од Моноспитовско Блато и негово соодветно
управување, меѓуопштинскасоработкапомеѓуОпштинаСтрумица, ОпштинаБосиловои
ОпштинаНовоСелоиЈугоисточниотПланскиРегион;

Подготовканадокументацијаза валоризацијанапланинатаЕленицаи предлогза
заштитаисоодветноуправувањесоодредениподрачја, живеалиштаиливидови;


Ревитализацијанадеградиранитеповршининапланините ЕленицаиПлавуш;

30 SWOT анализазатематскатаобластбиолошкаразновидностиградскозеленилое даденово ПРИЛОГ5.8
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Подигањенајавнатасвестзаприроднотобогатствоинеговозачувување;


Подигањенајавнатасвест, закористењенаагротехничкисредстваипромоцијана
органско земјоделство како и за потребата и бенифициите од чување на јавното
зеленило;

Дооформувањена градскотозеленилои неговоодржување, какои уредувањена
руралниотделодопштината;

Изнаоѓање можност за користење на поголеми количини на техничка вода за
одржувањенаградскотозеленило
1.14 Тематскаобласт- Подигањенајавнатасвест, состојбии трендови
Во оваа тематска област опфатенисе едукација во областа на животнатасрединаи
социоекономскиот развој. Во согласност со методологијата за изработка на ЛЕАП, уште на
самиотпочетокизработене планза вклучувањена јавноставо процесотна спроведувањена
активноститеодовојдокумент.
ОпштинаСтрумицаимавеб страницаwww.strumica.gov.mk којашторедовносе одржуваи
на којашто може да се најдат информацииза работењетона општинскитеоргани, сервисни
информации,какои мултимедијалнисодржинизапромоцијаиинформирањезаактивноститена
и во општината. Страницатае изработенана двајазикамакедонскии
англиски, прегледнае и
нудиможностзалеснанавигацијаинаоѓањенапотребнатаинформација.
Покрајпрофилнаопштинатаи биографскиинформациизаградоначалникоти членовите
на советот (од постојниоти претходнитемандати), посетителитена веб страницатаможеда
најдат информации за стопанските субјекти, јавните претпријатија, деловни информации,
формулари, контакти од раководните лица на секторите. Дополнително, достапни се
информацииод областа на урбанизмот, градежништвото, комуналнотоуредување, локалниот
економскиразвој, меѓународнасоработка,спорт, екологија, култураитн.
Општинатаимаразвиенодвасистема, е-општинаи систем48, коиштоимседостапнина
граѓанитезапријавувањенапроблемиилидобивањеинформацииодделокругнаовластувањата
на општината. Службените гласници, во кои се објавуваат информации од работата на
општинскиот совет, исто така се достапни на веб страницата. Дополнително, секој
заинтересиранграѓанин, со оставањена адресаод електронскапошта, можеда се пријавиза
добивањена е-информаторот, којшторедовносе издаваи содржиинформацииза случувањата
воопштината.
Во согласностсо Законотза слободенпристапдо информацииод јавенкарактер(„Сл.
весникна РМ“ бр.13/06) и Законотза животнасредина(„Сл. весникна РМ“ бр. 53/05, 81/05,
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15,
192/15 и 39/16), во кои се вметнати одредбите од Архуската конвенција, која Република
Македонија ја ратификуваше во 1999 година, како и директивите на ЕУ за пристап до
информациите, учество на јавноста и пристап до правдата (Директивата бр.2003/4/EC на
Европскиот парламент за пристап до информациите и Директивата бр.2003/35/EC на
Европскиотпарламентза учествонајавностаи пристапдоправдата), јасносеутврдуваначинот
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на пристапот до информациите, без притоа граѓаните да мораат да го докажуваат својот
интерес.
Општината има објавено листа на информацииод јавен карактер, како и контактни
податоци од одговорното лице за посредување при обезбедување информации од јавен
карактер.
ЗаподобрасоработкасограѓанитевоОпштинаСтрумица, постоиИнформативенцентар
за услугии информирањена граѓаните, кадесе вршиприемна ситеграѓаникоибараатуслуга
илиинформацијаоднадлежноститенаОпштината, директноусноинформирањеилиупатување
на граѓанитена соодветнотоместоза нивнотобарање, помагањена граѓанитево пополнување
набарањатазасоодветнатауслугаилиинформација, евидентирањеархивирањенабарањетово
/
соработкасо архивата, следењена текотна извршувањена предметитекои се предаденина
извршувањевозаднаканцеларијаиинформирањенаграѓанитезатекотирокоткогаќејадобие
услугата или информацијата, соработка со одделенијата во општинската администрација, за
ефикаснои навременоуслужувањеи информирањена граѓаните, прекупостојанакомуникација
на вработенитево центаротза услугина граѓанитекакопреднаканцеларијасо извршителотна
предметот во соодветното одделение како задна канцеларија, учествува во решавањето на
прашањатана припадницитена заедницата, врши и други работи што ќе бидат ставени во
негованадлежност.
Во Општината постои Одделение за меѓународна соработка, изготвувањепланови за
регионална и меѓугранична соработка, која иницира и развива регионална, меѓугранична и
меѓународна соработка, учествува во координирање и водење на меѓународни проекти,
изготвување на одлуки и други општи и конкретни акти од надлежност на Советот и
градоначалникот. Општинатаги следиактивноститена невладинитеорганизациии иницираи
координирасоработкасо нив, ја следи состојбатаи учествува во заедничкореализирањена
активностите.
4.9.1 ВклучувањенајавноставоподготовканаЛЕАПот


Анализанасостојбатаописнаспроведенаанкета
-

Учествотона граѓанитево процесотна донесувањеодлукитеза решавањена проблемитеод
областанаживотнатасрединаможедасеобезбедиединственопрекудемократскипроцеси.
Подготовката на Локалниот еколошки акционен план претставува добар обид за нивно
поактивновклучување.
ЗапотребитенаизработканаЛЕАП, направенае анкетасожителитенаОпштинатазаприбирање
информацииза јавнотомислењево односна еколошкитеи другипроблемисо коисе соочува
општината. Резултатите од спроведената анкета покажуваат дека граѓаните на општина
Струмица се свесни за многубројните еколошки проблеми, но, сепак, како приоритет го
нагласуваат нискиот степен на еколошката свест, кој се јавува како резултат на
неинформираност,недоволнаедукација,отсуствонасанкцииидр
Анкетатае спроведенапрекупрашалникво хартиенаформа, какои онлајн. Добиенисе преку
630 одговориодиспитанициодразличнивозрасни, образовнии општественигрупи. Собраните
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податоциод спроведенатаанкета беа обработениод страна на експертите, во соработкасо
членовитенаработнитегрупииЛокалниоткомитет.

Слика42 Половаструктуранаиспитаниците Слика43 Статуснаиспитаниците

Слика44 Образованиенаиспитаниците

Слика45 Возрастнаиспитаниците

Испитаниците во анкетата, по однос на поставените прашања за загадување на животната
срединавонивнатаОпштина,гидадоаследнитеодговори:
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 Заклучокодспроведенатаанкетаиутврдувањенаприоритети
Преку одговорите, во спроведената анкета, граѓаните активно се вклучија во
идентификувањетои дефинирањетона приоритетнитепроблемиво Општината, во однос на
квалитетотна животнатасредина. Од даденитеодговоријасно беше дека како приоритетен
проблем, граѓанитего издвојуваатпроблемотсонискиотстепеннајавнасвестза зачувувањена
животнатасрединаи природата, штозначидекапрвенственое потребнода се ставиакцентна
едукацијанајавноставо овааобласт, соштобисе подобриласостојбатанауправувањесосите
медиумивоживотнатасрединавоопштината.
Како најзагаденмедиумод животната средина граѓанитеја гледаат почвата, по што
следуваат површинските води и воздухот. Граѓаните, исто така сметаат дека заштитата на
здравјетоналуѓетотребадабиденајзначајнаеколошкавредностзаОпштината, поштоследува
заштитатанаприродатаиприроднитереткости.
Поголемиотделодграѓанитесметаатдекатиенеседоволно,односноактивновклучени
во донесувањетоодлукиод областана животнатасредина. Во исто време, јасно ја искажале
својата подготвеност да бидат вклучени во еколошкиакции и во реализирањена различни
проектизазаштитанаживотнатасредина.
ВосогласностсометодологијатазаизработканаЛокалниеколошкиакционипланови,во
рамките на работните групи беше направена и оцена на интензитетот и влијанието на
идентификуванитепроблеми31.
РезултатодовиеанализииработатанаработнитегрупииЛокалниоткомитете следна:
Табела13 Оценанаинтензитетоти влијаниетонаидентификуванитепроблеми

31 SWOT анализазатематскатаобластподигањенајванасвесте даденоПРИЛОГ5.9
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Приоритет
1

Проблем
Низокстепеннајавнасвестзазачувувањена животната
срединаи природатавоОпштината

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

Бројна
бодови

Просечна
оцена

571

В

91

Бројна
бодови

Просечна
оцена

402

В

350

В

333

В

316
310

В
В

Лошаекономскасостојба

304

В

8

Недостатокнаперсонали техничкисредтвавокомуналното
претпријатие(канти, корпи,контејнери)

302

В

9

Загаденостнапочвата

297

В

10

Нарушувањена биолошкатаразновидност(уништувањена
животинскиоти растителниотсвет)

258

В

11

Загаденостнаводатавореките

256

В

12
13

Недостаток на персонал (инспектори и стручни лица) за
спроведувањеназаконскатарегулативанаопштинскониво
Загаденостнавоздухот

237

В

204

В

Несоодветноурбанистичкопланирање

179

В

Несоодветнаи некомплетназаконскарегулатива

165

В

Несоодветноуправуањесосоздадениототпад

156

В/С

Зголеменабучава

130

С

Неуреденососедство

128

С

Практика на користење пестициди и вештачки ѓубрива во
земјоделството

124

С

Загаденостнаводатазапиење

102

С

21

Непланскоградењеикористењеназемјиштето

83

Н

22

Поплавениулиципообилнидождови

65

Н

Приоритет
2

Проблем
Недостаток на санитарна депонија за управување со
отпадот

3

Големанечистотија(отпад)

4
5
6

Недостаток на финансиски средства од страна на
загадувачитезаспречувањеи контроланазагадувањето
Недоволноангажирањенакомуналнотопретпријатие
Неприменувањеназаконскатарегулатива

7

14
15
16
17
18
19
20

В - високовлијание;С- средновлијание; Н- нисковлијание;
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5

ПЛАНЗА СПРОВЕДУВАЊЕНАЛЕАП


ЛИСТАСОДЕФИНИРАНИПРИОРИТЕТИ

I. Хоризонталниприоритети
1.ПРОБЛЕМ:НЕДОСТАТОКНАФИНАНСИСКИКАПАЦИТЕТИЗАРЕАЛИЗАЦИЈАНААКТИВНОСТИОДОБЛАСТАНАЖИВОТНАТАСРЕДИНАИИНСТИТУЦИОНАЛНАПОСТАВЕНОСТ
ЦЕЛ: КОМПЛЕТНАИМПЛЕМЕНТАЦИЈАНАБАРАЊАТАОДЗАКОНСКАТАИСТРАТЕШКАРАМКАЗАЖИВОТНАСРЕДИНА
Мерки

Активност

Обезбедување
финансиски средства за
реализација
на
активности од ЛЕАП и
други стратегии за
животнасредина

ФормирањенабуџетскалинијавоБуџетотнаОпштинатасо
наменазаинвестирањевоживотнатасредина

Приоритетза
решавање

Временскарамка

I

Континуирано

Финансиска
рамка/евра

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

ИнтерноодБуџетна
Општинатаучество
/

Општина
СтрумицаГрадо
/
-

Буџет на
Струмица

началник

Програма за животна
срединанаМЖСПП

Аплицирање на проектни активности во Програмата за
животнасрединанаМЖСППи програмитенаЕУИНТЕРРЕГ,
ЛАЈФ, ИПАПрограматанаЕУ

Зголемен пристап кон Континуираноистражувањена пазарот, зарадиизнаоѓање
домашни и странски на инвестиционипрограмиза истражувањена биолошката
инвестициони програми разновидностиживеалишта
за заштитана биолошката
разновидност

Министерство
за
животна средина и
просторно
планирање(МЖСПП)

I

Континуирано

ИнтерноодБуџетна
Општинатаучество
/

Општина

ИНТЕРРЕГПрограматана
ЕУ(www.interr

eg4c.eu)

ЈугоисточенРегион

LIFE Програмата на
ЕУ
(ec.europa.eu/enviro
nment/life)

ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица,

Општина

ГЕФГлобален
фонд за
животнасредина,
Фондови за борба и
адаптација
кон
климатските промени и
опустинувањето
ИПАПрекугранична
соработкаII
компонента
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2. ПРОБЛЕМНЕКОМПЛЕТНАПРАВНАРАМКА
:
ЦЕЛ: КОНТИНУИРАНАЗАШТИТАНАСИТЕМЕДИУМИ
Мерки

Активност

Соодветноуправувањесо
отпаддонесување
подзаконскилокалниакти

Усогласување на донесените акти за управување со
отпадотсоодредбитенаЗаконотзауправувањесоотпад

Приоритетза
решавање

Временскарамка

I

2017

Финансиска
рамка/евра

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

ИнтерноодБуџетна
Општината

ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

ЈПКД„Комуналец“

на

Општина

ИПА Програмата на ЕУ
(I компонента)
Билатерална
помошШвајцарија
/

Усогласување
на
законската регулатива за
управувањеи заштита на
шумите,соонаанаЕУ

Зајакнување на соработката помеѓу централната и
локалната власт (Министерство за земјоделство и
шумските стопанства со локалната самоуправа и
овластенитеинспектори)

I

2017 и
континуирано

БуџетнаРМ

МЗШВ

МЗШВ

Локалнавласт

ИПА Програмата на ЕУ
(I компонента)
Билатерална
помошШвајцарија
/

II. Тематскаобласт- Управувањесоотпад(комунален,индустриски,медицинскииинертен)
1.

ПРОБЛЕМНЕДОСТАТОКНАИНФОРМАЦИИЗАНАЧИНОТНАУПРАВУВАЊЕСОРАЗЛИЧНИВИДОВИНАОТПАДВООПШТИНАТА
:

ЦЕЛ: СООДВЕТНОУПРАВУВАЊЕСОРАЗЛИЧНИТЕВИДОВИОТПАДИЗАШТИТАНАМЕДИУМИТЕОДЗАГАДУВАЊЕ
Мерки

Активност

Подготовка на база на Подобрување на интерсекторска и комуникацијата меѓу
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Приоритетза
решавање

Временскарамка

I

2016-2017

Финансиска
рамка/евра

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

ИнтерноодБуџетна

ОпштинаСтрумица

Буџет

на

94

на

Општина

податоциза создавачина јавнитепретпријатијаисекторитевоОпштината
сите видови отпад и Формирањезаедничкадатабаза
начин
на
негово
управување

Општинатаи

ЈПКД„Комуналец“

ЈПКД„Комуналец“

Струмица
ЈПКД„Комуналец“

2. ПРОБЛЕМНЕСООДВЕТНОУПРАВУВАЊЕСООТПАДОТВООПШТИНАТА
:
ЦЕЛ: СООДВЕТНОУПРАВУВАЊЕСОРАЗЛИЧНИТЕВИДОВИОТПАД
Мерки

Активност

Соодветноуправувањесо
отпадот

Применанарегионалниотсистемзауправувањесоотпадотусогласено со Стратегијата за управување со отпад на
РепубликаМакедонија(2008-2020)

Приоритетза
решавање

I

Врем Финансискарамка/евра
енска
рамк
а

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

Конт
инуи
рано

ОпштинаСтрумица

БуџетнаРМ

Недефинирана

ЈПКД„Комуналец“

Буџет на Југоисточен
планскирегион
Административно
тело на Југоисточен Јавноприватно
планскирегион
партнерство
Јавноприватно
партнерство

Целосна примена на Законот за управување со отпад и
подзаконскитеакти
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I

2016
и
конти
нуир
ано

на

ИнтерноодБуџетнаОпштината
и
ЈПКД„Комуналец“

ИПАПрограматанаЕУ

МЖСПП

Билатерална
помошШвајцарија
/

Приватенсектор

Приватенсектор

ОпштинаСтрумица
ЈПКД„Комуналец“

Програма за животна
срединанаМЖСПП

МЖСПП

БуџетнаМЖСПП
Буџет на
Струмица
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Општина

Подготовка на регионален план и општински план за
управувањесоотпад

I

Крај
на
2016
почет
окна
2017

20.000 евра

ОпштинаСтрумица
ЈПКД„Комуналец“

Буџет на Општина
Административно
тело на југоисточен Струмица,
планскирегион
Програма за животна
срединанаМЖСПП
Јавноприватно
партнерство
МЖСПП

Подготовкана тендерскадокументацијаза јавно приватно
партнерство за доделување на концесија за регионално
интегрираноуправувањесоотпадот

II

2017
2019

Ќеседефинирасотендерската
документација

ОпштинаСтрумица
ЈПКД„Комуналец“

МЖСПП

Опремување на ЈКПД Комуналец со кадар, возила за
собирањена отпад, контејнерии возила (опслужувањена
целататериторијанаопштинатасокомуналниуслуги)

II

I

Јавноприватно
партнерство
Буџет на југоисточен
планскирегион

Буџет на Општина
Административно
тело на југоисточен Струмица,
планскирегион
Програма за животна
срединанаМЖСПП
Јавноприватно
партнерство

Поголемо и активно вклучување на администрацијата од
општинаСтрумицаворегионалнотоуправувањесоотпад

Буџет на југоисточен
планскирегион

2016
и
конти
нуир
ано

/

2016
2017

Восогласностсо техничка
документација

ОпштинаСтрумица
ЈПКД„Комуналец“

Јавноприватно
партнерство
Буџет на
Струмица

Општина

Буџет на
Струмица

Општина

Административно
тело на југоисточен
планскирегион
ЈКПД„Комуналец“
ОпштинаСтрумица

Донации(билатерални)
Кредити

Поставување на повеќе садови за собирање на отпад на
територијанаОпштината
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I

2016
и
конти
нуир
ано

Восогласностсопотребитена
Општинатаитехничката
спецификација

ЈКПД„Комуналец“
ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

Јавно
приватно Донации
партнерство
Јавно
партнерство
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Општина

приватно

ИПАПрограматанаЕУ
Швајцарскапомош

Решавање на проблемот
со собирање на отпадот
кој можеда се рециклира
од
страна
на
неформалниотсектор

Имплементацијанамеркитево Локалниотакционенпланза
вклучувањенанеформалнитесобирачинаотпадвоопштина
Струмица;

I

Засиленаконтролаи инспекцијаод странана општинатаи
ЈКПД „Комуналец“, воведување казни за неформалниот
сектор

2016
и
конти
нуир
ано

Нее дефинирано,согласно
потребитеиможноститена
ОпштинатаиЈКПД„Комуналец“

ОпштинаСтрумица
ЈКПД„Комуналец“

Буџет на
Струмица

Општина

III.ТематскаобластУправувањесоводи
(водоснабдување,отпадниводи, регулирањенаводотеци,квалитетнаводимониторинг
/
)
1. ПРОБЛЕМНЕКОМПЛЕТНАВОДОСНАБДИТЕЛНАИНФРАСТРУКТУРАИНЕСООДВЕТЕНКВАЛИТЕТНАВОДАТАЗАПИЕЊЕ
:
ЦЕЛ: СНАБДУВАЊЕНАНАСЕЛЕНИЕТОСОКВАЛИТЕТНАВОДАЗАПИЕЊЕ
Мерки

Активност

Снабдување
на Изградбана водовднамрежаво населеноместоМемешли
населението
со ипоставувањенауредизадезинфицирање
квалитетнаводазапиење

Приоритетза
решавање

Временскарамка

III

2017-2019

Финансиска
рамка/евра
15.000

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

ЈПКД„Комуналец“

Буџет на
Струмица

ОпштинаСтрумица

Општина

Буџет на РМ, преку
Програма
за
водоснабдување при
МТВ
Проект
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на

на
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Светска

Банка за подобрување
на
општинска
инфраструктура
(Министерство
за
финансии)
ИзградбанаводовднамрежавонаселеноместоОрманлии
поставувањенауредизадезинфицирање

III

2017-2019

15.000

ЈПКД„Комуналец“
ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

Општина

Буџет на РМ, преку
Програма
за
водоснабдување при
МТВ
Проект на Светска
Банка за подобрување
на
општинска
инфраструктура
(Министерство
за
финансии)
Изградба на водовдна мрежа во населено место
Дорломбосипоставувањенауредизадезинфицирање

III

2017-2019

15.000

ЈПКД„Комуналец“
ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

Општина

Буџет на РМ, преку
Програма
за
водоснабдување при
МТВ
Проект на Светска
Банка за подобрување
на
општинска
инфраструктура
(Министерство
за
финансии)
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Реконструкција на останатите 20% од водоводната
мрежазаменанаазбестницевкисоПВЦ
/

I

2017-2020

200.000

ЈПКД„Комуналец“
Општина
Струмица
Министерство
за
транспорт и врски
-Сектор за комунални
работи

Буџет на
Струмица

Општина

Буџет на РМ, преку
Програма
за
водоснабдување при
МТВ
Проект на Светска
Банка за подобрување
на
општинска
инфраструктура
(Министерство
за
финансии)

Определување
на Изработкана елаборатиза заштитнизониоколузафатите
заштитни зони околу заводазапиењеодводотециивештачкитеезера
зафатите за вода на
водотеци и вештачките
езера

I

2017-2020

Восогласнсотсо
техничката
докумeнтација

ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

Општина

Решавање на проблемот Идентификација на губитоците на вода и слабостите на
согубитокнавода
водоводнотојавнопретпријатие

II

2016-2020

Недефинирано,во
согласностсо
претходнианализи

ЈПКД„Комуналец“

Буџет на
Струмица

Општина

ОпштинаСтрумица

Буџет на РМ, преку
Програма
за
водоснабдување при
МТВ
Проект на Светска
Банка за подобрување
на
општинска
инфраструктура
(Министерство
за
финансии)
ИПАПрограматанаЕУIII
инфраструктурна
компонента.
Билатералнап
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2.ПРОБЛЕМ:ЗАГАДУВАЊЕНАПОВРШИНСКИТЕИПОДЗЕМНИТЕВОДИ
ЦЕЛ: ЗАШТИТАНАВОДИТЕОДЗАГАДУВАЊЕ,ЗАШТИТАОДПОПЛАВИ, ЗАШТИТАНАСЛИВНОТОПОДРАЧЈЕНАРЕКАСТРУМИЦА
Мерки

Активност

Приоритетза
решавање

Временскарамка

Следењена квалитетотна
подземните
и
површинските води на
сливното подрачје на р.
Струмица

Имплементација на мерките дадени во Планот за
управувањесоречниотсливнарекаСтрумица

I

2016-2020

Намалување
загадувањето
површинските
подземнитеводи

на
на
и

Подготовка на подземен катастар на водоводна и
канализационамрежа

II

Превенција одпоплавии
ерозија

Чистењена река Водочница, и канализа одводнувањеод
подземниводи

I

ИмплементацијанаМониторингпрограматаза управување
засливотнарекаСтрумица

Восогласнсотсо
техничката
документација

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

на

МЖСПП

Буџет на Регионот и
југоисточен плански Општината,донацииод
регион
Швајцарската агенција
заразвојисоработка
УНДП

Одржувањеи реконструкцијана изграденитеканаликако
бисезадоволилецелоснопотребитезазаштитаодпорои.

I

2017-2018

2016 и
континуирано

2018 и
континуирано

Изградба на одводни канали и потпорни ѕидови да се
доведатерозивнитепојавивоконтролиранаграница

Управување
индустриски
води

Финансиска
рамка/евра

со Подготовкана Локаленкатастарза индустриски отпадни
отпадни води

Довршување
на Комплетирање на канализационата мрежа за сепаратно
канализационата
зафаќањена отпадните (фекалнии атмосферки) водиво
инфраструктура
на индустрисказонаСЕВЕР
територијата на Општина
Струмица

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

Возависностод
големинатана
мрежатаи
планираните
активности

ЈПКД„Комуналец“
ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

Восогласностсо
Програматана
Центаротза
управувањесо
кризи

ЈПКД„Комуналец”

ВладанаРМ

ЦУК

Буџет на
Струмица

Восогласнсотсо
техничката
документација

ЈПКД„Комуналец“

ВладанаРМ

ЦУК

Буџет на
Струмица

ОпштинаСтрумица

Општина

Општина

ЦУК

ОпштинаСтрумица

Општина

ЦУК

II

2017-2018

20.000

ОпштинаСтрумица
ЈПКД„Комуналец“

I

Првиотквартална
2017 година

Восогласностсо
проектна
документацијаи
проценетите
потреби

ОпштинаСтрумица
ЈПКД„Комуналец“

Буџет на
Струмица

Општина

Буџет на
Струмица

Општина

Буџет на РМ, преку
Програма за комунална
инфраструктура
при
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МТВ, Програмата за
инфраструктурно
подобрување
на
локалните самоуправи
на Светска Банка преку
Министерство
за
финансии.
Меѓународни
финансискиинституции
Комплетирањенафекалнатаи атмосферскаканализациона
мрежазанаселенитеместа (ДобрејцииДабиље)

I

2016-2019

Восогласностсо
проектна
документацијаи
проценетите
потреби

ОпштинаСтрумица
ЈПКД„Комуналец“

Буџет на
Струмица

Општина

Буџет на РМ, преку
Програма за комунална
инфраструктураприМТВ
Програмата
за
инфраструктурно
подобрување
на
локалните самоуправи
на Светска Банка преку
Министерство
за
финансии.
Меѓународни
финансискиинституции

Изградба на пречистителнастаница за град Струмица и
населените места: Баница, Добрејци, Градско Балдовци,
Сачево, Дабиље, Муртино, Просениково, како и
СлободнатаИндустрискаЗона„Сачево“.

I

2017-2018

9.8 000. 000,00

МЖСПП
ОпштинаСтрумица

МЖСПП
и
програматанаЕУ

ЈПКД„Комуналец“

Доизградбата на колекторскиотсиситемдо станицата за
прочистување.

IV.ТематскаобластВоздух
-
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ИПА

Загадувањенавоздухот
1. ПРОБЛЕМНЕДОСТАТОКНАИНФОРМАЦИИЗАКВАЛИТЕТОТНАВОЗДУХОТИОТСУСТВОНАКОНТИНУИРАНАСОРАБОТКАПОМЕЃУИНВОЛВИРАНИТЕСТРАНИВОУПРАВУВАЊЕТО
:
ЦЕЛ: СЛЕДЕЊЕНАКВАЛИТЕТОТНАВОЗДУХОТИНЕГОВАЗАШТИТАОДЗАГАДУВАЊЕ
Мерки

Активност

Мониторинг
на
квалитетотнавоздухот

Соработка
на
инволвиранитестрани

Приоритетза
решавање

Временскарамка

Воспоставувањена локалнамрежаод мерни (фиксниили
мобилни) станициза следењенаквалитетотнавоздухоти
јавно презентирање на резултатитемобилни
/
мерни
станици

II

2019

Биомониторинг со видови на мов (акумулација на
атмосферски загадувачки супстанци во видовите мов
собраниin situ).

I

2019

Доставувањенаредовниизвештаиодсопственмониторинг
од инсталации (исполнување на барањата на ИСКЗ
дозволите, студиитеза ОВЖСи елаборатитеза заштитана
животнатасредина) долокалнаи централнавласт, заради
ажурирањенакатастаротназагадувачи

I

2016 и
континуирано

Подготовка на анализи, студии за влијанието на
аерозагадувањетоврзздравјетоналуѓето;

II

Стимулирање на приклучување на индивидуалните
обејекти и индустриските капацитети на гасоводната
мрежа

Врзоснована
техничка
документација

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

МЖСПП

Програма за животна
срединанаМЖСПП

ОпштинаСтрумица

Општина

10.000

ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

Општина

/

ОпштинаСтрумица

Програма за животна
срединанаМЖСПП

Приватенсектор

Буџет на
Струмица

Општина

Донации
2019-2020

I

2018-2022

Восогласнсотсо
техничката
документација

/

ОпштинаСтрумица
МЖСПП

Програма за животна
срединанаМЖСПП

Завод за здравствена Буџет на Општина
Струмица
заштита
Донации/ билатерална
соработка
ЈПСтрумицаГас
ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

Општина

Приватниинвеститори
Кредити
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на

Буџет на
Југоисточен плански Струмица
Донатори
регион
УХМР

МЖСПП

Воспоставување на наменски здравственоеколошки
индикатори за процена на ризиците по здравјето на
децатаодзагадениотвоздух
Намалување
на
загадувањатанавоздухот

Финансиска
рамка/евра

102

Заменана енергетскитекотлиод мазут, нафта, јагленили
дрвонаприроденгас

I

2017-2022

100.000

ЈПСтрумицаГас
ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

Општина

Приватниинвеститори
Искористување
геотермалниот
потенцијал

на

ПодготовканаСтудијаза искористувањенагеотермалниот
потенцијалвоОпштинаСтрумица

II

2020-2022

Восогласнсотсо
техничката
документација

ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

Општина

Приватниинвеститори
Кредити

V. Управувањесобучава
1. ПРОБЛЕМНЕПОСТОИКОНТИНУИРАНМОНИТОРИНГНАБУЧАВАВООПШТИНАТА
:
ЦЕЛ: НАМАЛУВАЊЕНААМБИЕНТАЛНАТАБУЧАВА
Мерки

Активност

Мониторинги планирање Етаблирање континуиран мониторинг на амбиенталната
на управувањето со бучава, нанајфреквентните места воГрадот
бучавата

Приоритетза
решавање

Временскарамка

II

2019

Финансиска
рамка/евра

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

10-25.000 евра, во
зависностод
избранорешениепо
единицауред

ОпштинаСтрумица

Програма за животна
срединанаМЖСПП
Буџет на
Струмица

на

Општина

Билатералнапомош
Користењена податоцитеод мониторинготна бучавапри
изработканаидниурбанистичкипланови

II

Континуирано

/

Вградување на соодветна звучна изолација во идните
градби.

I

Континуирано

Восогласностсо
проектна
документација

ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

Инвеститорите/
сопствениците

Буџет на Општина
Струмицасубвенции
за
приватнитесубјекти

ОпштинаСтрумица

Општина

Донации

Следење на здравствената состојба на популацијакоја
,
е
најмногу изложенана зголемениемисиина амбиентална
бучава, детекцијана ризицитепо здравјетона луѓетониз
анализа која ќе ја спроведе Заводот за здравствена
заштита

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

I

2019

ОпштинаСтрумица

Буџет на
Завод за здравствена Струмица
заштита

Општина
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2. ПРОБЛЕМНЕСООДВЕТНАПРЕНАМЕНАНАПОСТОЈНИТЕОБЈЕКТИВОУГОСТИТЕЛСКАИДРУГИДЕЈНОСТИ
:
ЦЕЛ: НАМАЛУВАЊЕНАНИВОАТАНАБУЧАВАКОИСЕГЕНЕРИРААТОДУГОСТИТЕЛСКИТЕИДРУГИТЕ ДЕЈНОСТИ
Мерки

Активност

Соодветно планирање на
намената
просторот,
особено
во
резиденцијалнизони

Соодветнапренаменанастанбенводеловенпростор.

Приоритетза
решавање

I

Засиленнадзорнад постапкитеза издавањерешенијаза
пренаменанастанбенводеловенпростори одобренијаза
вршење дејност, во однос на основната намена на
простороти видотна дејностаза која се барапренамена
одстанбенводеловенпростор.

Врем Финансискарамка/евра
енска
рамк
а

Одговорна
институција

2016
и
конти
нуира
но

ОпштинаСтрумица

ИнтерноодБуџетнаОпштината

Можни извори
инвестиции

Буџет на
Овластен инспектор Струмица
за животна средина
наопштинаСтрумица

на

Општина

Градежнаинспекција
Управенинспектор

Имплементацијана обврскитеод Елаборатитеза заштита
на животната средина и ИСКЗ дозволите од страна на
стопанскитесубјекти

VI. ТематскаобластКвалитетнаживеење
(урбанизацијанаопштината,квалитетнапочва, управувањесошуми, биолошкаразновидности градско
зеленило)
Урбанизацијанаопштината
1. ПРОБЛЕМНЕДЕФИНИРАНИНАДЛЕЖНОСТИВОПЛАНИРАЊЕТОНАПРОСТОРОТИНТЕНЗИВНОУРБАНИЗИРАЊЕИУЗУРПИРАЊЕНАЗЕМЈИШТЕВООПШТИНАТА
:
,
ЦЕЛ: СООДВЕТНОПЛАНИРАЊЕНАПРОСТОРОТИУРБАНИЗАЦИЈА,СПРЕЧУВАЊЕНАНЕПЛАНСКОГРАДЕЊЕ,ПЛАНИРАЊЕНАНАЧИНОТНАУПРАВУВАЊЕСОЗЕМЈИШТЕТО
Мерки

Активност

Воспоставување
Докомплетирањенаурбанистичкатадокументација
механизам за ефикасно
управување
со
инфраструктурата
и
Редовно ажурирање на катастарот на недвижности,
интегрална заштита и
зајакнувањенакапацитетотиопременостанаслужбите
управување со животната
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Приоритетза
решавање

Временскарамка

I

2016-2020

I

2016 и
континуирано

Финансиска
рамка/евра

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

20.000

ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

Општина

5.000

ОпштинаСтрумица

Буџет на
на Струмица

Општина

Катастар
недвижности

104

на

средина
Јасно диференцирање на
надлежностите

Целосноспроведувањенадецентрализацијатанавласта

I

2016-2017

Трошоциодредовно ОпштинаСтрумица
работење
Министерство
за
транспортиврски

БуџетнаВладанаРМ
Буџет на
Струмица

Општина

VII. Управувањесоземјоделскоземјиште,почваи шуми
Управувањесоземјоделскоземјиштеипочва
1.ПРОБЛЕМ:НЕПОСТОЕЊЕНАИНФОРМАЦИИЗАПРИМЕНАНААГРОТЕХНИЧКИМЕРКИВОЗЕМЈОДЕЛСТВОТОИСТЕПЕНОТНАДЕГРАДИРАНОСТНАПОЧВАТАВООПШТИНАТА
ЦЕЛ: ПЛАНИРАНОКОРИСТЕЊЕНАЗЕМЈИШТЕТОИЗАШТИТАНАПОЧВАТАОДЗАГАДУВАЊЕ
Мерки

Активност

Приоритетза
решавање

Временскарамка

I

2017 и
континуирано

Испитувањена квалитет на почва и подготовка на карта
загаденост на почвите во општина Струмица, заради
определувањена подрачјана кои може да се организира
органскопроизводство

II

2019 и
континуирано

Заштита на почвата од Контрола над употреба на агротехнички мерки и

II

Евиденција
на Континуирановодењеевиденција
земјоделските активности
во руралниот дел на
Општината

Финансиска
рамка/евра

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

на

Трошоциод
редовноработење

МЗШВ

БуџетнаМЗШВ

Восогласностсо
спецификацијана
трошоцизаземање
пробии нивна
анлиза

МЗШВ

БуџетнаМЗШВ

МЖСПП

Програма за животна
срединанаМЖСПП

Врзбазана

Центар

Воспоставување катастар
на
земјоделско
обработливо земјиште и
застапеникултури
Мониторинг
на
квалитетотнапочвите

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

2016 и

ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица
на

Југо-

општина

БуџетнаВладанаРМ
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загадување

усогласување на замена на културите на земјоделските
парцели.

континуирано

Воведувањеорганскоземјоделскопроизводство

претходниистраги
иподготвена
Студија

Источен
регион

плански Буџет на
Струмица

ОпштинаСтрумица

Општина

БуџетнаМЗШВ

МЗШВ
Здружение
земјоделци
фармери

на
и

Управувањесошуми
1. ПРОБЛЕМНЕСООДВЕТНАЗАШТИТАИУПРАВУВАЊЕСОШУМИТЕИНЕКООРДИНИРАНОСТНАОДГОВОРНИТЕИНСТИТУЦИИВОУПРАВУВАЊЕТО
:
ЦЕЛ: ЗАШТИТАНАШУМИТЕИПРАВИЛНОКОРИСТЕЊЕ
Мерки

Активност

Приоритетза
решавање

Временскарамка

Соодветно управување и
заштитанашумите

Користење на нискостеблени термофилни шуми како
матиченнасадза ширењена пионерскитевидовидрвјаво
обесшуменитеподрачја

I

2016 и
континуирано

Научна и стручна примена на мерки за зголемување на
површините под шуми, и подобрувањена состојбата со
постоечкитешуми

I

Примена на соодветни шумски управувачки техники за
превенцијаназачувувањенапитомиоткостен

I

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

Финансиска
рамка/евра
Восогласностсо
годишнаи
повеќегодишна
програма
Восогласностсо
годишнаи
повеќегодишна
програма

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

МЗШВ

МЗШВ

ЈП
„Македонски
Шуми“-Подружница
шумско стопанство
„Беласица“-Струмица

ЈП „МакедонскиШуми“Подружница
шумско
стопанство „Беласица“Струмица

ОпштинаСтрумица

ОпштинаСтрумица

Шумарскифакултет

20.000
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на

VIII. Тематскаобласт- биолошкаразновидности градскозеленило
1. ПРОБЛЕМНЕДОСТАТОКНАПОДАТОЦИЗАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТВООПШТИНАТА
:
Мерки

Активност

Приоритетза
решавање

Временскарамка

II

2018-2020

Истражување
на Спроведување на еднократен мониторинг, заради
биолошкатаразновидност идентификувањена постојнатабиолошкаразновидности
живеалишта,степенотнадеградираностилизагрозеност

Финансиска
рамка/евра
60.000

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

на

Општина

Програма за животна
срединанаМЖСПП
ИПАПрекугранична
компонента
ИНТЕРРЕГПрограматана
ЕУ
Донации

2.ПРОБЛЕМ:ЗАГРОЗУВАЊЕНАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТНАМОНОСПИТОВСКОБЛАТО
ЦЕЛ: ЗАЧУВУВАЊЕНАИНТЕГРИТЕТОТНАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТНАМОНОСПИТОВСКОБЛАТО
Мерки

Активност

Приоритетзарешавање

Заштита од натамошна Проценана моменталните
деградација и узурпација состојби со Блатото и
наМоноспитовскоБлато
покренување иницијатива
на седницана Советотза
одредување на степенот
на
заштита
на
Монсопитовско
Блато
(соработка
помеѓу
Општина
Струмица,
Општина Босилово и
Општина Ново Село, под
координацијанаЈИПР)

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

I

Временскарамка Финансискарамка/евра
2016 и
континуирано

70.000

Одговорна

Можни

извори

институција

инвестиции

на

ОпштинаСтрумица

ИНТЕРРЕГ Програмата на
Општина Босилово ЕУ
и Општина Ново Програма за животна
Село
срединанаМЖСПП
ЈИПРи МЖСПП

Буџет
на
општина
Струмица, Босилово и
НовоСело
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Ревитализација
МоноспитовскоБлато

I

на Подготовка на техничка
документација
за
реставрација на блатото
меѓуопштинскасоработка,
во
согласност
со
претходно направената
проценка
(Струмица,
БосиловоиНовоСело)

2017

20.000

ОпштинаСтрумица

ИНТЕРРЕГ Програмата на
Општина Босилово ЕУ
и Општина Ново Програма за животна
Село
срединанаМЖСПП
ЈИПРи МЖСПП

Буџет
на
општина
Струмица, Босилово и
НовоСело
Билатералнапомош

Реставрација
на
уништените
блатни
заедници,
карактеристични
за
блатото

II

2017-2019

Восогласностсо
техничката
документација

II

Подигање
вештачки
насади од автохтони
дрвенестивидови

2017 и
континуирано

Восогласностсо
техничката
документација

3.ПРОБЛЕМ:ЗАГРОЗУВАЊЕНАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТНАПЛАНИНАТАБЕЛАСИЦА
ЦЕЛ: ЗАЧУВУВАЊЕНАИНТЕГРИТЕТОТНАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТНАПЛАНИНАТАБЕЛАСИЦА
Мерки

Активност

Приоритетзарешавање

Заштита на биолошката Покренување иницијатива
разновидност
на на седница на Советот за
планинатаБеласица
одредување на степенот
од
натамошна на заштита на планината
Беласица
деградација

I

Мониторинг на состојбите
и подготовка на Елаборат
за
валоризација
на
вредностите на планината
Беласица, заради нејзино
идно прогласување во
соодветна категорија на
заштита (Законза заштита

I

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

Временскарамка Финансискарамка/евра
/

/

Одговорна
институција

Можни
извори
инвестиции

МЖСПП

ИНТЕРРЕГ Програмата на
ЕУ

ЈИПР

на

Програма за животна
ЈП
„Македонски срединанаМЖСПП
Буџет
на
општина
Шуми“Струмица,БуџетнаЈИПР
Подружница
ОпштинаСтрумица

2017-2018

60.000

шумско стопанство Билатералнапомош
„Беласица“Меѓународни донаторски
Струмица
организации
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наприродата)

II

Реставрација
на
уништените
заедници,
карактеристични
за
планината

2017-2019

Восогласностсо
проценкатана
состојбитеитехничката
документација

4. ПРОБЛЕМЗАГРОЗУВАЊЕНАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТНАПЛАНИНАТАЕЛЕНИЦА
:
ЦЕЛ: ЗАЧУВУВАЊЕНАИНТЕГРИТЕТОТНАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТНАПЛАНИНАТАЕЛЕНИЦА
Мерки
Заштита на биолошката
разновидност
на
планината Еленица од
натамошнадеградација

Активност

Приоритетзарешавање

Покренувањеиницијативана
седница на Советот за
одредување на степенот на
заштита на
планината
Еленица

I

Спроведување
на
мониторингнадсостобитена
биолошката разновидност,
живеалиштата и пределот,
подготовканадокументација
за
валоризација
на
планината
Еленица
и
предлог
за
одредени
подрачја, живеалишта или
видови,
заради нивна
заштита
и
соодветно
управување

II

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

Временскарамка
2016-2019 и
континуирано

Финансиска

Одговорна

Можни

рамка/евра

институција

инвестиции

МЖСПП

ИНТЕРРЕГ Програмата на
ЕУ

/

ЈИПР

извори

на

Програма за животна
ЈП
„Македонски срединанаМЖСПП
Буџет
на
општина
Шуми“-Подружница
шумско стопанство Струмица,БуџетнаЈИПР
ОпштинаСтрумица

2017-2019

50.000

„Беласица“-Струмица Билатералнапомош
Меѓународни донаторски
организации
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Подготовка на техничка
документација
за
ревитализацијареставрација
/
на уништените заедници,
карактеристични
за
Планинатаи деградираните
површини

II

10.000

Реставрација на уништените
заедници, карактеристични
заПланината

II

Восогласностсо
техничката
документација

Подигање на вештачки
насади
од
автохтони
дрвенестивидови

II

Восогласностсо
техничката
документација

5. ПРОБЛЕМЗАГРОЗУВАЊЕНАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТНАПЛАНИНАТАПЛАВУШ
:
ЦЕЛ: ЗАЧУВУВАЊЕНАИНТЕГРИТЕТОТНАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТНАПЛАНИНАТАПЛАВУШ
Мерки

Активност

Приоритетзарешавање

Временскарамка Финансиска
рамка/евра

Заштита на биолошката
разновидност
на
планината Плавуш од
натамошнадеградација

Покренувањеиницијатива на
седница на Советот за
одредување на степенот на
заштита на
Планината
Плавуш

I

Подготовканадокументација
завалоризацијанапланината
Плавуш и предлог за
одредени
подрачја,
живеалишта или видови,
заради нивна заштита и
соодветноуправување

II

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

2016-2019

/

Одговорна

Можни

извори

институција

инвестиции

МЖСПП

ИНТЕРРЕГ

ЈИПР

ПрограматанаЕУ

на

ОпштинаСтрумица

50.000

Програма за животна
ЈП
„Македонски срединанаМЖСПП
Шуми“-Подружница
Буџет
на
општина
шумско стопанство Струмица,БуџетнаЈИПР
„Беласица“-Струмица Билатералнапомош
Меѓународни донаторски
организации

110

Подготовка на техничка
документација
за
реставрација на Планината
Плавуш

II

10.000

Реставрација на уништените
заедници, карактеристични
заПланинатаПлавуш

II

Восогласностсо
техничката
документација

Подигање на вештачки
насади
од
автохтони
дрвенестивидови

II

2017 и
континуирано

Восогласностсо
техничката
документација

6. ПРОБЛЕМНЕЦЕЛОСНАОФОРМЕНОСТНЕУРЕДНИИЗАПУШТЕНИЗЕЛЕНИПОВРШИНИ
:
,
ЦЕЛ: СООДВЕТНООДРЖУВАЊЕНАЗЕЛЕНИЛОТО
Мерки

Активност

Приоритетзарешавање

Временскарамка

Зголемување
на Подготовкана Програмаза
процентот на паркови и зголемување на % на
уличнозеленило
парковииуличнозеленило

I

2016 и
континуирано

Воведување ефикасен и
економичен систем за
наводнување на зелените
градскиповршини

I

Финансиска
рамка/евра

Одговорна
институција

Трошоциод
ОпштинаСтрумица
редовноработење ЈПКД„Комуналец“

Можни
извори
инвестиции
Буџет на
Струмица

на

Општина

ЈПКД„Комуналец“
2016 и
континуирано

Восогласностсо
техничка
документација

7.ПРОБЛЕМ:НЕПРОПИСНОЗАФАЌАЊЕИЗАГРОЗУВАЊЕНАЗЕЛЕНИТЕПОВРШИНИ
ЦЕЛ: ЗАЧУВУВАЊЕНАЗЕЛЕНИТЕПОВРШИНИОДДЕГРАДАЦИЈАИНИВНООБНОВУВАЊЕ
Мерки

Активност

Расчистувањена зелените Имплементацијанарежимотнапаркирање
површини и спречување Применувањена мандатниказниза прекршок- паркирање
на
нивно повторно возеленило
деградирање

Приоритетза
решавање

Временскарамка

I

2016 и
континуирано

Финансиска
рамка/евра
Ворамкитена
постојнаПрограма

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

ЈПКД„Комуналец“

Општина

МВРСтрумица

IX. ТематскаобластПодигањенајавнасвест
ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

на

111

1. ПРОБЛЕМ:СЛАБАИНФОРМИРАНОСТНАГРАЃАНИТЕЗАОБВРСКИ,КОИПРОИЗЛЕГУВААТОДЗАКОНСКАТАРЕГУЛАТИВАЗАЖИВОТНАТАСРЕДИНА
ЦЕЛ: ЗГОЛЕМЕНАСВЕСТКАЈГРАЃАНИТЕЗАЗАШТИТАИЗАЧУВУВАЊЕНАЖИВОТНАТАСРЕДИНА
Мерки

Активност

Формирање
еколошки Организирањетрибини, семинари, работилници, стручни
информативенцентар
предавања.

Приоритетза
решавање

Временскарамка

I

Континуирано

Финансиска
рамка/евра

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

Ворамкина
годишниплановиза
организирање
информативни
настани

ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

Трошоциод
редовноработење

ОпштинаСтрумица

Постојанонадополнувањенавебстраницатасоактивности
поврзанисоживотнатасредина

I

Издавање месечен билтен за реализација на мерки за
подобрување на животната средина, урбанизацијата и
здравјето

I

2017 и
континуирано

15.000 примероци
нагодишнониво

Формирањебиблиотекаодобластанаживотнатасредина

I

2017 и
континуирано

Недефинирано

Поставување кутија за коментари пред Општината и на
јавниместа

I

2017 и
континуирано

/

Децидноимплементирањена законскитеодредби, кои се
однесуваат на достапност до информации и учество на
јавноставодонесувањенаодлуки

I

2017 и
континуирано

Трошоциод
редовноработење

Континуирано

МЖСПП

на

Општина

Програма за животна
срединанаМЖСПП
БуџетнаЈИПР
Билатералнапомош
ИНТЕРРЕГПрограматана
ЕУ

Поставувањена информативнитаблии дисплеина коиќе
се објавуваат податоци од квалитетот на воздух, води,
бучаваисл.
Подготовканадругиинформативниматеријали

2. ПРОБЛЕМНЕДОВОЛНОРАЗВИЕНАЈАВНАСВЕСТЗАНАЧИНОТНАУПРАВУВАЊЕСОРАЗЛИЧНИВИДОВИНАОТПАД
:
ЦЕЛ: ИНФОРМИРАЊЕНАЈАВНОСТАИПОДИГАЊЕНАЈАВНАТАСВЕСТ,ЗАРАДИСООДВЕТНОУПРАВУВАЊЕСООТПАДОТИЗАШТИТАНАМЕДИУМИТЕОДЗАГАДУВАЊЕ
Мерки

Активност

Подигањенајавнатасвест Информирање и едукација на различните категории
за начинотна управување популацијаза начинотна управувањесо отпадот, негово

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

Приоритетза
решавање

Временскарамка

I

2016 и
континуирано

Финансиска
рамка/евра

Одговорна
институција

Даденово Мерката- ОпштинаСтрумица
Формирање

Можни извори
инвестиции
Буџет на
Струмица

на

Општина
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со различни видови на
отпад

минимизирање,селектирањеиреупотреба

Печатењенаматеријализаинформирањеи поставувањена
информативни табли за кодексот на однесување и
постапувањесоотпадот

I

Организирање на едукативни настани за најмладата
генерација (опфатградинкиголема
:
група и основно
образование), има организирано едукативни настани–
Општината

I

еколошки
информативен
систем

Програма за животна
срединанаМЖСПП

2016 и
континуирано

Даденово МеркатаФормирање
еколошки
информативен
систем

Билатералнапомош

2016 и
континуирано

Дадено во Мерката
-Формирање
еколошки
информативен
систем

БуџетнаЈИПР
ИНТЕРРЕГПрограматана
ЕУ

3. ПРОБЛЕМНЕДОВОЛНОРАЗВИЕНАЈАВНАСВЕСТЗАЗАШТИТАНАВОДИТЕ
:
ЦЕЛ: ИНФОРМИРАЊЕНАЈАВНОСТАИПОДИГАЊЕНАЈАВНАТАСВЕСТ,ЗАРАДИЗАШТИТАНАВОДИТЕОДЗАГАДУВАЊЕ
Мерки

Активност

Информирањенајавноста Пристап на јавноста и на сите инволвирани страни до
заквалитетотнаводите
податоцитеодкатастаротназагадувачинаводите

Приоритетза
решавање

Временскарамка

I

Континуирано

I

Континуирано

Објавување на податоците на веб-страницата на
Општината
Подигањенајавнатасвест Соработка со невладините организации со цел
за заштита на водите од спроведувањена проектиза подигнувањена јавнатасвест
загадување
зазаштитанаводите

Финансиска
рамка/евра

Одговорна
институција

Даденово Мерката- ОпштинаСтрумица
Формирање
еколошки
информативен
систем
/

ОпштинаСтрумица
НВО

Можни извори
инвестиции
Буџет на
Струмица

на

Општина

Програма за животна
срединанаМЖСПП
Буџет на
Струмица

Општина

Донации
Едукација на земјоделците за видови и количинина
агротехнички мерки, кои не се штетни по здравјето на
луѓетоиповршинскитеиподземнитеводи
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II

2016 и
континуирано

Даденово Мерката- ОпштинаСтрумица
Формирање
МЗШВ
еколошки
информативен
систем

Буџет на
Струмица

Општина
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4. ПРОБЛЕМНЕДОВОЛНОРАЗВИЕНАЈАВНАСВЕСТЗАЗАШТИТАНАПОЧВИТЕ
:
ЦЕЛ: ПОДИГАЊЕНАЈАВНАТАСВЕСТ,ЗАЗАШТИТАНАПОЧВИТЕ
Мерки

Активност

Приоритетза
решавање

Јакнење на јавната свест Подобрувањена свестакај земјоделцитепроизводителите
/
I
за
иновации
во на храна за примена на агротехничкимерки, замена на
земјоделствотои заштита културиивоведувањеорганскоземјоделскопроизводство
напочвата

Временскарамка
2016-2017

Финансиска
рамка/евра

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

на

10.000

Центар на Југо- Програма за животна
Источен
плански срединанаМЖСПП
регион
Буџет на Општина
Општинаструмица
Струмица
Донации

5. ПРОБЛЕМНЕДОВОЛНОРАЗВИЕНАЈАВНАСВЕСТЗА
:
ЗАШТИТАНАВОЗДУХОТОДЗАГАДУВАЊЕ
ЦЕЛ: ИНФОРМИРАЊЕНАЈАВНОСТАИПОДИГАЊЕНАЈАВНАТАСВЕСТ,ЗАЗАШТИТАНАВОЗДУХОТОДЗАГАДУВАЊЕ
Мерки

Активност

Подигањенајавнатасвест Едукација на населениетово општинатаза користењена
зазаштитанавоздухотод алтернативнивидовипревозигоривозазагревање.
загадување

Приоритетза
решавање

Временскарамка

I

2017

Финансиска
рамка/евра
Недефинирана

Одговорна
институција

Можни извори
инвестиции

МЖСПП

БуџетнаМЖСПП

ОпштинаСтрумица

Буџет на
Струмица

Општина

Донации

6 ПЛАНЗА НАБЉУДУВАЊЕИОЦЕНУВАЊЕ
ЦЕЛ: КОМПЛЕТНАИМПЛЕМЕНТАЦИЈАНАБАРАЊАТАОДЗАКОНСКАТАИСТРАТЕШКАРАМКАЗАЖИВОТНАСРЕДИНА
Мерки

Активност

Очекуванирезултати

Индикаторина
успех
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на

Фреквенција на следење на Одговорнаинституцијалице
/
индикаторите
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Обезбедувањефинансискисредства
за реализација на активности од
ЛЕАПи другистратегииза животна
средина

Зголемен пристап кон домашни и
странскиинвестиционипрограмиза
заштита
на
биолошката
разновидност

Формирање на буџетска линија во
Буџетот на Општината со намена за
инвестирањевоживотнатасредина

Подобрен квалитет на
медиумите
во
животнатасредина

Аплицирањена проектниактивностиво
Програмата за животна средина на
МЖСППи програмите на ЕУ ИНТЕРРЕГ,
ЛАЈФ, ИПАПрограматанаЕУ

Во
буџетот на Континуирано
Општината постои
ставка
за
финансирање
на
активности

ОпштинаСтрумицаГрадо
/
началник
Министерство за животна
средина
и
просторно
планирање(МЖСПП)
ЈугоисточенРегион

Континуирано истражување на пазарот, Зголемена заштита на
заради изнаоѓање на инвестициони биолошката
програмиза истражувањенабиолошката разновидност
разновидностиживеалишта

% на реализирани Еднашгодишно
активности
за
заштита
на
биолошката
разновидност

ОпштинаСтрумица

ЦЕЛ: КОНТИНУИРАНАЗАШТИТАНАСИТЕМЕДИУМИ
Мерки

Активност

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Соодветноуправувањесоотпад

Донесување подзаконски Соодветноуправувањесо отпадот % донесени локални Еднаш
ОпштинаСтрумица
локални акти, усогласени нанивонаОпштина
одлукиакти
/
за годишноРеализацијана
/
ЈПКД„Комуналец“
одредбите на Законот за
управувањесоотпадот
програмазаработа
управувањесоотпад

Усогласување на законската Зајакнување
на Соодветно управување и заштита Зголемена соработка на
регулатива за управување и соработката
помеѓу нашумите
МЗШВилокалнатавласт
заштитанашумите,соонаанаЕУ централната и локалната
власт (Министерство за
земјоделство и шумските
стопанства со локалната
самоуправа и овластените
инспектори)

Фреквенција
следење
индикаторите

Континуирано

на Одговорнаинституцијалице
/
на

МЗШВ
Локалнавласт

ЦЕЛ: СООДВЕТНОУПРАВУВАЊЕСОРАЗЛИЧНИТЕВИДОВИОТПАД
Мерки

Активност

Очекуванирезултати
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Индикаторинауспех

Фреквенција на следење Одговорнаинституцијалице
/
наиндикаторите
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Пристапконподатоциза создавачи Подобрување
на
на сите видови отпад и начин на интерсекторската
неговоуправување
комуникација
меѓу
јавните претпријатија и
секторитевоОпштината

Подобрена
евиденција
на Формирана база на Еднаш во 2017
генерираните количини на сите видовии количинина континуирано
видови отпад и начинот на нивно отпадво 2017
управување

и

ОпштинаСтрумица
ЈКПД„Комуналец“

Подготовка
на
дигитализирана база на
податоци
Соодветноуправувањесоотпадот

Примена
на Планскоуправувањесоотпадот
регионалниот систем за Намаленотпаднанивонагодина
управување со отпадотусогласено
со
Стратегијата
за
управување со отпад на
Република Македонија
(2008-2020)
Целосна
примена на Законот за
управување со отпад и
подзаконскитеакти

50% Опремено ЈКПД Еднашгодишно
„Комуналец“во 2017

ОпштинаСтрумица

Поставен регионален
систем во 2017
година

Југоисточенрегион

ЈПКД„Комуналец“
Јавноприватнопартнерство
МЖСПП

Подготовка
на
регионален план и
општински план за
управувањесоотпад
Подготовкана тендерска
документација за јавно
приватнопартнерствоза
доделувањенаконцесија
за
регионално
интегрирано управување
соотпад
Поголемо и активно
вклучување
на
администрацијата
од
општина Струмица во
регионалното
управувањесоотпад

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица
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Опремување на ЈКПД
Комуналец со кадар,
возила за собирање на
отпад, контејнери и
возила (опслужување на
целата територија на
општинатасо комунални
услуги)
Решавање на проблемот со Имплементација
на СоодветноуправувањесоПЕТотпад
собирањенарециклабилниототпад мерките во Локален
одстранананеформалниотсектор акционен план
за
вклучување
на
неформалните собирачи
на отпад во Општина
Струмица

% на вработени По потреба на годишно ОпштинаСтрумица
неформалнисобирачи ниво
ЈКПД„Комуналец“

Засилена контрола и
инспекцијаод странана
општината и
ЈКПД
„Комуналец“,
воведување на казни за
неформалниотсектор

ЦЕЛ: СНАБДУВАЊЕНАНАСЕЛЕНИЕТОСОКВАЛИТЕТНАВОДАЗАПИЕЊЕ
Мерки

Активност

Очекуванирезултати

Комплетирање
на
водоснабдителниот систем за сите
населени места во општина
Струмица

Изградба на водовдна Подобрување
мрежавонаселеноместо населението
Мемешли и поставување
на
уреди
за
дезинфицирање
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на

Индикаторинауспех
здравјето

Фреквенцијана следењена Одговорнаинституцијалице
/
индикаторите

на Во 2017 е почната Еднашгодишно
изградбата и дел од
реконструкцијата
(изведено 20% од
планираното)

ЈПКД„Комуналец“
ОпштинаСтрумица
Министерство за транспорт и
врски -Сектор за комунални
работи
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%
на намалени
цревни заболувања
кајнаселението

Изградба на водоводна
мрежавонаселеноместо
Орманли и поставување
на
уреди
за
дезинфицирање
Изградба на водоводна
мрежавонаселеноместо
Дорломбос
и
поставувањена уредиза
дезинфицирање
Реконструкција
на
останатите 20% од
водоводната
мрежазамена
/
на
азбестницевкисоПВЦ
Определувањезаштитнизониоколу Изработка на елаборати Зачувување квалитетот на водата и
зафатите за вода на водотеци и за заштитни зони околу здравјетоналуѓето
вештачкитеезера
зафатите на вода за
пиење од водотеци и
вештачкитеезера

Во 2017 изработени 2017 иконтинуирано
се 2 елаборати

ОпштинаСтрумица

Решавањена проблемотсо губиток Идентификација
на
навода
губитоците на вода и
слабостите
на
водоводното
јавно
претпријатие,
вовдеување на ГИС
апликација

Намален %
губитокнавода

ЈПКД„Комуналец“

Подобрување на слабостите на
водводното
претпријатие
и
идентификувани губитоци на вода,
целосназаменанастаритецевки.

на Континуирано

ОпштинаСтрумица

Во 2017 е почната
промената
на
водоводнатамрежа
Подобренквалитетна
водатазапиење

ЦЕЛ: ЗАШТИТАНАВОДИТЕОДЗАГАДУВАЊЕЗАШТИТАОДПОПЛАВИНАСЛИВНОТОПОДРАЧЈЕНАРЕКАСТРУМИЦА
,
Мерки

Активност

Следење на квалитетот на Имплементација
на
подземните и површинските води мерките дадени во
на сливното подрачје на р. Планотза управувањесо

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Подобрувањена квалитетотна водите % на реализацијана
вор. Струмица
Мониторинг
Програмата
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Фреквенцијана следењена Одговорнаинституцијалице
/
индикаторите
Еднашгодишно

МЖСПП
Југоисточенрегион

118

Струмица

речниот слив на река
Струмица.
Имплементација
на
Мониторинг програмата
за управувањеза сливот
нарекаСтрумица

Намалување на загадувањето на
површинскитеиподземнитеводи

Подготовка на подземен Подобрувањена квалитетотна водите Постигнување
на Еднашгодишно
катастарна водоводнаи восливотнар. Струмица
класаи категоријана
канализационамрежа
водаво согласностсо
Уредбата
за
класификација
на
водите („Сл. весник
на РМ“ бр. 18/99) и
Уредбата
за
категоризација
на
водотеците, езерата,
акумулациите
и
подземните
води
(„Сл.весник на РМ“
бр. 18/99 и 71/99)

ЈПКД„Комуналец“

Превенцијаодпоплавииерозија

Чистење
на
река Минимизирање и спречување на Спроведени
Континуирано
Водочница, и канали за поплави,онамукадее можно
активности
кои
одводнување
од
произлегуваат
од
подземниводи
Програмата
на
Центарот
за
Одржување
и
управувањесокризи
реконструкција
на

ЈПКД„Комуналец”

ОпштинаСтрумица

ЦУК
ОпштинаСтрумица

изграденитеканаликако
би
се
задоволиле
целосно потребите за
заштитаодпорои
Изградба на одводни
канали и потпорни
ѕидови да се доведат
ерозивните појави во
контролиранаграница
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Управување со
отпадниводи

индустриски Подготовка на Локален Соодветноуправувањесо комуналните % на изградени Континуирано
катастарзаотпадниводи отпадниводи
предтретман
или
третман станици
Дециднаимплементација

ОпштинаСтрумица
ЈПКД„Комуналец“

на ИСКЗ дозволите во
однос на испуштената
отпаднавода
Изградба
на
предтретманстаницикај
индустриските субјекти
кои користат вода во
технолошкитепроцесии
контрола на квалитетот
на испуштена вода во
рецепиент
Довршување на канализационата Комплетирање
на Подобрен квалитет на површински и
инфраструктурана територијатана канализационата мрежа подземниводи
ОпштинаСтрумица
за сепаратно зафаќање
на отпадните, фекалните
и атмосферки води во
индустрисказонаСЕВЕР
Комплетирање
на
фекалната
и
атмосферска
канализационамрежа за
населените
места
(ДобрејцииДабиље)

Во 2017 реализирана Континуирано
20%
од
канализационата
инфраструктура на
територијата
на
Општина Струмица и
Во 2017 Изградена
пречистителна
станица и ставена во
функција

МЖСПП
ОпштинаСтрумица
ЈПКД„Комуналец“

Изградба
на
пречистителна станица
за град Струмица и
населените
места:
Баница,
Добрејци,
Градско
Балдовци,
Сачево,
Дабиље,
Муртино, Просениково,
како и Слободната
Индустриска
Зона
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„Сачево“
Доизградбата
на
колекторскиотсистемдо
станицата
за
прочистување
ЦЕЛ: СЛЕДЕЊЕНАКВАЛИТЕТОТНАВОЗДУХОТИНЕГОВАЗАШТИТАОДЗАГАДУВАЊЕ
Мерки

Активност

Мониторинг на квалитетот на Воспоставување локална
воздухот
мрежаодмерни(фиксни
илимобилни) станициза
следење на квалитетот
на воздухот и јавно
презентирање
на
резултатите

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Фреквенцијана следењена Одговорнаинституцијалице
/
индикаторите

Во 2019 поставена е Најмалку еднаш на
најмалку една мерна месеци
Подобрено информирање и свесност станицаи дисплејкој
е вофункција
награѓаните
Контролана квалитетотна воздухоти
одржувањенабазанаподатоци

3

МЖСПП
ОпштинаСтрумица
УХМР

Биомониторинг
со
видови
на
мов
(акумулација
на
атмосферскизагадувачки
супстанци во видовите
мовсобраниin situ).
Соработка
страни

на

инволвираните Доставувањена редовни Контролана квалитетотна воздухоти
извештаи од сопствен одржување на сеопфатна база на
мониторинг
од податоци
инсталации
(исполнување
на
барањата на
ИСКЗ
дозволите, студиите за
ОВЖС и елаборатите за
заштита на животната
средина) до локална и
централнавласт

На крајот на 2016 Еднашгодишно
година
доставени
извештаи од
6
инсталации и секоја
наредна
година
доставени по 4
извештаи од нови
инсталации

ОпштинаСтрумица
Приватенсектор
МЖСПП

Соработкана Општината
со
невладините
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организации
синхронизирање
активностите

и
на

Подготовка на анализи, Детекцијанаризицитепоздравјетона
студии за влијанието на луѓето од влијанието на загадениот
аерозагадувањето врз воздух,
здравјетоналуѓето

Во 2020 направенисе Еднашгодишнопо 2020
анализи и студии за
влијанието
врз
здравјетоналуѓето;

ОпштинаСтрумица

Во 2020 на гасоводот Еднашгодишнопо 2020
е приклучено50% од
населението и 50%
индустриски
капацитети, соштосе
намалениемисиитево
воздухот

ЈПСтрумицаГас
-

МЖСПП
Заводзаздравственазаштита

Воспоставување
наменски здравственоеколошкииндикаториза
проценана ризицитепо
здравјето на децата од
загадениотвоздух
Намалување на загадувањата на
воздухот

Стимулрање
на Намалување на загадувањето и
приклучување
на заштитанавоздухотодзагадување
индивидуалните објекти
за
домување
и
индустриските
капацитети
за
приклучување
на
гасоводнатамрежа
Имплементацијана А и Б
ИСКЗдозволите
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ОпштинаСтрумица

50%
од
Инсталациите се во
граници
на
дозволените
гранични вредности
дефинирани
во
Правилникот
за
максимално
дозволените
концентрации
и
количество за други
штетни материи што
можеда се испуштаат
во воздухот од
одделни извори на
загадување

122

Замена на енергетските Намалување на загадувањето и
котли од мазут, нафта, заштитанавоздухотодзагадување
јаглен или дрво на
природенгас

Искористување на геотермалниот ПодготовканаСтудијаза Искористувањена обновливитеизвори
потенцијал
искористување
на наенергија
геотермалниот
потенцијал во Општина
Струмица

Во 2020 направена е Еднашгодишнопо 2020
замена на 50%
енергетските котли
од мазут, нафта,
јаглен или дрво на
природенгас

ЈПСтрумицаГас
ОпштинаСтрумица

Во 2019 година Еднашгодишнововремена ОпштинаСтрумица
подготвена
е реализацијана конкретниот
Студијата
и проект
воспоставена
е
институционална
рамка за управување
со
геотермалните
води

ЦЕЛ: НАМАЛУВАЊЕНААМБИЕНТАЛНАТАБУЧАВА
Мерки

Активност

Очекуванирезултати

Мониторингнабучавата

Планирање
и Следењенаинтензитетотнабучаватаи
спроведување
на нејзинитеизвори
континуиранмониторинг
наамбиенталнатабучава,
особено
на
најфреквентните места
воГрадот

% нареализирањена Континуирано
Програма
за
мониторингизготвена
одОпштината

ОпштинаСтрумица

Користење
на Заштитаодштетнабучава
податоците
од
мониторингот на бучава
при изработка на идни
урбанистичкипланови

% наусогласеностна Континуирано
содржините
на
урбанистичките
плановисо нивотона
бучава

ОпштинаСтрумица

Вградувањенасоодветна Намалувањенабучавата
звучна изолација во
иднитеградби

%
на изведени Континуирано
градби со соодветна
звучнаизолација

Инвеститоритесопствениците
/
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Индикаторинауспех

Фреквенцијана следењена Одговорнаинституцијалице
/
индикаторите
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Детекција на ризиците Намалување
на
штетните
по здравјето на луѓето (негативните) ефективрзздравјетона
од
влијанието
на населението
бучавата низ анализа
која ќе ја спроведе
Заводот за здравствена
заштита.

Изработенаанализаи Еднашгодишно
студија за штетни
влијанија од бучавата
врз здравјето на
одреденапопулација

ОпштинаСтрумица
Заводзаздравстеназаштита

ЦЕЛ: НАМАЛУВАЊЕНАНИВОАТАНАБУЧАВАКОИСЕГЕНЕРИРААТОДУГОСТИТЕЛСКИТЕИДРУГИТЕДЕЈНОСТИ
Мерки

Активност

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Соодветнопланирањена намената Соодветнапренаменана Намалувањена бучавата од трговско- 50%
ивреметонаработавообјектите
станбен во деловен угостителските и
индустриските имплементирани
простор.
капацитети
мерки, содржани во
Елаборатите
за
Засилен
инспекциски
заштита
на
надзор за контрола на
животната средина и
постапките за издавање
ИСКЗ дозволите за
решенија за пренамена
усогласување
со
на станбен во деловен
оперативенплан
простори одобренијаза

Фреквенцијана следењена Одговорнаинституцијалице
/
индикаторите
Континуирано

ОпштинаСтрумица
Овластен инспектор за животна
срединанаопштинаСтрумица
Градежна инспекција Управен
инспектор

вршење дејност, во
однос на основната
намена на просторот и
видотнадејностаза која
се бара пренамена од
станбен во деловен
простор.
Имплементација
на
обврските
од
Елаборатите за заштита
на животната средина и
ИСКЗ дозволите од
страна на стопанските
субјекти
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ЦЕЛ: СООДВЕТНОПЛАНИРАЊЕНАПРОСТОРОТИУРБАНИЗАЦИЈА,СПРЕЧУВАЊЕНАНЕПЛАНСКОГРАДЕЊЕ,ПЛАНИРАЊЕНАНАЧИНОТНАУПРАВУВАЊЕСОЗЕМЈИШТЕТО
Мерки

Активност

Воспоставување механизам за Докомплетирање на урбанистичката
ефикасно
управување
со документација
инфраструктурата и интегрална
заштита и управување со
животнатасредина
Редовно ажурирање на катастарот на
недвижности, зајакнување на капацитетот
иопременостанаслужбите
Јасно
диференцирање
надлежностите

на

Целосно
спроведување
децентрализацијатанавласта

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Подобрување
на
квалитетнаживеење

Во
2020
комплетирана Еднаш годишно по ОпштинаСтрумица
урбанистичка документација и 2020
планскоградење

Подобрување
на
квалитетнаживеење

Евиденцијананедвижности

на Ефикасно
спроведување
на
децентрализацијата
- на
власта

Фреквенција
следење
индикаторите

на Одговорнаинституцијалице
/
на

Континуирано

ОпштинаСтрумица
Катастарнанедвижности

100% децентрализација на Континуирано
надлежноститедо2018

ОпштинаСтрумица
Министерство за транспорт и
врски

ЦЕЛ: ПЛАНИРАНОКОРИСТЕЊЕНАЗЕМЈИШТЕТОИЗАШТИТАНАПОЧВАТАОДЗАГАДУВАЊЕ
Мерки

Активност

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Фреквенција на
индикаторите

следење

на

Одговорна
институцијалице
/

Евиденција на земјоделските Подготовкана дата база за Заштита на почвата од дополнителни
активности во руралниот дел на земјоделско обработливо оптеретувања
со
несоодветно
Општината
земјиште, квалитет на наѓубрувањеикористење
истотоинасаденикултури

Во 2017 подготвен е Двапатигодишно
катастарна земјоделски
активности, култури и
квалитетнапочва

Мониторинг на квалитетот на
почвите

Во 2019 иконтинуирано Во 2019 и континуирано еднаш МЗШВ
секојанареднагодинае годишно
МЖСПП
испитан квалитетот на
почвите од страна на
надлежна институција.
Подготвена е карта со
определениподрачјана
кои може да се

Испитувањена квалитет на Соодветнокористењесопочвите
почваи подготовканакарта
на квалитет на почвите во
општина Струмица, заради
определување на подрачја
на кои може да се
организира
органско
производство
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организира органско
производство
Заштитанапочватаодзагадување

Центар на ЈугоИсточен
планскирегион

Кнтрола на употреба на Заштита на земјоделско земјиште од Спроведени планирани Еднашгодишно
ѓубрива
и
други загадување
програмии проекти во
агрохемискипрепарати
планиранитегодини.

ОпштинаСтрумица

Во 2019 во согласност
со подготвена Студија,
дел од земјоделските
површини кои се
користат за органско
земјоделско
производство,
при
контролираниуслови

Управувањесо сукцесиина
насад на земјоделското
земјиште
Воведување
органско
земјоделскопроизводство

МЗШВ
Здружениена земјоделци
ифармери

ЦЕЛ: ЗАШТИТАНАШУМИТЕИПРАВИЛНОКОРИСТЕЊЕ
Мерки

Активност

Очекуванирезултати

Соодветно управување и заштита Користење
на Соодветно управување и заштита на
нашумите
нискостеблени термофилни шумитенатериторијанаОпштината
шуми, какоматиченнасадза
ширење на пионерските
видови
дрвја
во
обесшуменитеподрачја
Спроведување мерки за
зголемувањена површините
подшумии подобрувањена
состојбата со постоечиките
шуми, врз основана научен
иструченприод

Индикаторинауспех

Фреквенција на
индикаторите

20% зголеменинасади Еднашгодишно
на пионерски видови
дрвја во обесшумените
подрачја
годишно,
согласно
годишни
планови
за
стопанисување
со
шумите

следење

на

Одговорна
институцијалице
/
МЗШВ
ЈП „Македонски Шуми“Подружница
шумско
стопанство „Беласица“Струмица
ОпштинаСтрумица

Заштитен од болест
питомиоткостен

Преземање
соодветни
шумскиуправувачкитехники
за зачувување на питомиот
костен
ЦЕЛ: СООДВЕТНОУПРАВУВАЊЕИЗАЧУВУВАЊЕНАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТВООПШТИНАТА
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Мерки
Истражување на
разновидност

Активност

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Фреквенција на
индикаторите

Во 2019 отпочнато е
со реалиација на
еднократен
мониторинг во 4
сезони

Еднократно

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Фреквенција на
индикаторите

Подобрено управување
со
биолошката
разновидност
во
МонсопитовскоБлато

Донесенисе:

Еднашгодишно

биолошката Спроведување
на Направени се истражувања на
еднократен мониторинг, биолошката разновидност на целата
заради идентификување на територијанаопштината
постојната
биолошка
разновидности живеалишта,
степенот на деградираност
илизагрозеност

следење

на

Одговорна
институцијалице
/
ОпштинаСтрумица
МЖСПП
ЈИПР
ЈП „Македонски Шуми“Подружница
шумско
стопанство „Беласица“Струмица

ЦЕЛ: ЗАШТИТАНАИНТЕГРИТЕТОТНАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТНАМОНОСПИТОВСКОБЛАТО
Мерки

Активност

Заштита
од
натамошна Проценанамоменталнитесостојбисо Блатото
деградација и узурпација на и покренување иницијатива на седница на
МоноспитовскоБлато
Советотзаодредувањенастепенотназаштита
на МонсопитовскоБлато (зедничкасоработка
помеѓуОпштинаСтрумица, ОпштинаБосилово
и Општина Ново Село под координација на
ЈИПР)

Ревитализација
МоноспитовскоБлато

на

следење

на Одговорна
институцијалице
/
ОпштинаСтрумица

-акти за заштита на
МоноспитовскоБлато;

ОпштинаБосилово

-планза управувањесо
МоноспитовскоБлатои

ЈИПР

ОпштинаНовоСело
МЖСПП

-подготвена
е
урбанистичкопласнка
документација.

Подготовка на техничка документација за Враќање на блатото во
реставрација на Блатото, меѓуопштинска првобитнасостојба
соработка, во согласност со претходно
направената проценка (општина Струмица,
Босиловои НовоСело)

Подготвена техничка Еднаш годишно во периодот од ОпштинаСтрумица
документација
и 2016-2018
МЖСПП
физичка заштита на
заштитенатазона.

Заштита
на
биолошката Реставрацијана уништенитеблатнизаедници, Враќање на блатните
разновидност
во карактеристичнизаБлатото.
карактеристики
МоноспитовскоБлато
Подигање вештачки насади од автохтони
дрвенестивидови

Евидентиранисефлора Еднаш годишно во периодот од ОпштинаСтрумица
и
фауна 2017-2019
МЖСПП
карактеристични
за
МоноспитовскотоБлато

Оградена заштитената
зона.

ЦЕЛ: ЗАШТИТАНАИНТЕГРИТЕТОТНАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТНАПЛАНИНАТАБЕЛАСИЦА

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

127

Мерки

Активност

Заштита
на
биолошката Покренување иницијатива на седница на
разновидност на планината Советот за одредување на степенот на
Беласица
од
натамошна заштитанапланинатаБеласица
деградација

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Фреквенција на
индикаторите

следење

Подобрено управување Донесени се акти за Еднашгодишно
со
биолошката заштита на планината
разновидност
на Беласица
планинатаБеласица

Мониторинг на состојбите и подготовка на Целосна
Елаборат за валоризација на вредноститена реставрација
планината Беласица, заради нејзино идно планината
прогласување во соодветна категорија на
заштита(Законзазаштитанаприродата)

на Одговорна
институцијалице
/
ОпштинаСтрумица

извршена Подготвена техничка Еднаш годишно во периодот од МЖСПП
на документација
за 2017-2018
ЈИПР
реставрација
на
ОпштинаСтрумица
планинатаБеласица
ЈП „Македонски Шуми“Подружница
шумско
стопанство „Беласица“Струмица

Реставрација на уништените заедници, Враќање на флората и Евидентирани
се Еднаш годишно во периодот од МЖСПП
карактеристичнизапланината
фауната карактеристични флора
и
фауна 2017-2019
ЈИПР
запланината
карактеристични за
ОпштинаСтрумица
планинатаБеласица
ЈП „Македонски Шуми“Подружница
шумско
стопанство „Беласица“Струмица
ЦЕЛ: ЗАШТИТАНАИНТЕГРИТЕТОТНАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТНАПЛАНИНАТАЕЛЕНИЦА
Мерки

Активност

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Фреквенција на
индикаторите

Заштита
на
биолошката Покренување иницијатива на седница на Подобрено управување Донесени се акти за Еднашгодишно
разновидност на планината Советотзаодредувањенастепенотназаштита со
биолошката заштита на планината
Еленица
од
натамошна напланинатаЕленица
разновидност
на Еленица;
деградација
планинатаЕленица
Спроведувањена мониторингнад состојбата
на билошката разновидност, живеалиштата и
пределот, подготовка на докуменатција за
валоризацијанапланинатаЕленицаи предлог
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Предложени
се
одредени
подрачја,
живеалиштаи видовина
флораифауна

следење

на Одговорна
институцијалице
/
ОпштинаСтрумица

Подготвенае техничка Еднаш годишно во периодот од МЖСПП
документација за за 2017-2019
ЈИПР
валоризација
на
ОпштинаСтрумица
планината Еленица и
ЈП „Македонски Шуми“-
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за одредени подрачја, живеалишта или
видови, заради нивна заштита и соодветно
управување

предлог за одредени
подрачја, живеалишта
или видови, заради
нивна заштита и
соодветноуправување

Подружница
шумско
стопанство „Беласица“Струмица

Подготовка на техничка документација за Целосна
извршена Подготвена техничка Еднаш годишно во периодот од МЖСПП
ревитализацијареставрација
/
на уништените реставрација
на документација
за 2017-2018
ЈИПР
заедници, карактеристичниза Планинатаи планината
реставрација
на
ОпштинаСтрумица
деградиранитеповршини
планинатаЕленица
ЈП „Македонски Шуми“Подружница
шумско
стопанство „Беласица“Струмица
Реставрација на уништените заедници, Враќање на флората и
карактеристичнизаПланината
фауната
за
Подигање на вештачки насади од автохтони карактеристични
планината
дрвенестивидов

Евидентиранисефлора Еднаш годишно во периодот од МЖСПП
и
фауна 2017-2019
ЈИПР
карактеристични
за
ОпштинаСтрумица
планинатаЕленица
ЈП „Македонски Шуми“Подружница
шумско
стопанство „Беласица“Струмица

ЦЕЛ: ЗАШТИТАНАИНТЕГРИТЕТОТНАБИОЛОШКАТАРАЗНОВИДНОСТНАПЛАНИНАТАПЛАВУШ
Мерки

Активност

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Фреквенција на
индикаторите

Заштита
на
биолошката Покренување иницијатива на седница на Подобрено управување Донесени се акти за Еднашгодишно
разновидност на планината Советотзаодредувањенастепенотназаштита со
биолошката заштита на планината
Плавуш
од
натамошна напланинатаПлавуш
разновидност
на Плавуш
деградација
планинатаПлавуш
Подготовкана документацијаза валоризација
на планинатаПлавуши предлогза одредени
подрачја, живеалишта или видови, заради
нивназаштитаисоодветноуправување
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Предложени
се
одредени
подрачја,
живеалиштаи видовина
флораифауна

следење

на Одговорна
институцијалице
/
ОпштинаСтрумица

Подготвенае техничка Еднаш годишно во периодот од ОпштинаСтрумица
документација за за 2017-2019
МЖСПП
валоризација
на
планината Плавуш и
предлог за одредени
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подрачја, живеалишта
или видови, заради
нивна заштита и
соодветноуправување
Подготовка на техничка документација за
реставрацијанапланинатаПлавуш

Целосна
извршена Подготвена техничка Еднаш годишно во периодот од МЖСПП
реставрација
на документација
за 2017-2019
ЈИПР
планината
реставрација
на
ОпштинаСтрумица
ПланинатаПлавуш
ЈП „Македонски Шуми“Подружница
шумско
стопанство „Беласица“Струмица

Реставрација на уништените заедници, Враќање на флората и
карактеристичнизапланината
фауната
за
Подигање на вештачки насади од автохтони карактеристични
планината
дрвенестивидов

Евидентиранисефлора Еднаш годишно во периодот од МЖСПП
и
фауна 2017-2019
ЈИПР
карактеристични
за
ОпштинаСтрумица
планинатаПлавуш
ЈП „Македонски Шуми“Подружница
шумско
стопанство „Беласица“Струмица

ЦЕЛ: СООДВЕТНООДРЖУВАЊЕНАЗЕЛЕНИЛОТО
Мерки

Активност

Зголемувањена % на паркови ПодготовканаПрограмазазголемувањена %
иуличнозеленило
напарковииуличнозеленило

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Подобрен квалитет на
живеење

Во 2016 изготвена е 2016 иконтинуирано
Програма
за
зголемување на %
паркови и улично
зеленило

Воведувањеефикасени економиченсистемза
наводнувањеназеленитеградскиповршини

Фреквенција на
индикаторите

следење

на Одговорна
институцијалице
/
ОпштинаСтрумица
ЈПКД„Комуналец“

ЦЕЛ: ЗАЧУВУВАЊЕНАЗЕЛЕНИТЕПОВРШИНИОДДЕГРАДАЦИЈАИНИВНООБНОВУВАЊЕ
Мерки
Расчистување

Активност
на

зелените Имплементацијанарежимотнапаркирање
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Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Подобра заштита на %

на уредени и

Фреквенција на
индикаторите

следење

2016 иконтинуирано

на Одговорна
институцијалице
/
ОпштинаСтрумица
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површини и спречување на
нивноповторнодеградирање

Воведување на мандатни казни за прекршок- зеленитеповршини
паркирањевозеленило

одржани
површини

ЈПКД„Комуналец“

зелени

МВРСтрумица

ЦЕЛ: ЗГОЛЕМЕНАСВЕСТКАЈГРАЃАНИТЕЗАЗАШТИТАИЗАЧУВУВАЊЕНАЖИВОТНАТАСРЕДИНА
Мерки

Активност

Очекуванирезултати

Формирање на еколошки Организирање на трибини, семинари, Јавноста е свесна за
информативенцентар
работилници,стручнипредавања
своите права и обврски
во односна заштитатаи
зачувувањето
на
животнатасредина

Индикаторинауспех

Фреквенција на
индикаторите

следење

на Одговорна
институцијалице
/

20% се реализирани Континуирано
активностите согласно
годишни планови за
организирање
информативнинастани

ОпштинаСтрумица

Постојано надополнување на вебстраницата
Подобрено
соактивностиповрзанисоживотнатасредина информирање
на
јавностаза состојбитево
животнатасредина

Континуирано
дополнување на вебстраницата
на
Општината
со
активностиповрзанисо
животнатасредина

ОпштинаСтрумица

Обезбедување на финансиски фондови со Подобрено
директнанаменаза подигањенајавнатасвест информирање
на
вообластаназаштитанаживотнатасредина
јавностаза состојбитево
животнатасредина

Зголемен број на Еднашгодишнопо 2017
проектиод областа на
животната средина,
финансирани
од
формиран фонд за
животна
средина
согласно
изготвена
Програмаво 2017

ОпштинаСтрумица

Издавање месечен билтен за реализација на Подобрено

%

ОпштинаСтрумица

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

Континуирано

на реализирани Континуираноод2017

МЖСПП
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меркиза подобрувањена животнатасредина, информирање
на активностиод2017
урбанизацијатаиздравјето
јавностаза состојбитево
Поставување на информативни табли и животнатасредина
дисплеина кој ќе се објавуваатподатоциод
квалитетотнавоздух, води, бучаваисл.
Формирање на библиотека од областа на Информирање
на
животнатасредина
јавноста и подигање на
свеста на граѓаните за
нивните законски права
и обврски во однос на
заштитата
и
зачувувањето
на
животнатасредина

На почетокот на 2017 Континуираноод2017
формиранабиблиотека
и
континуирано
обновување
на
библиотичниотфонд

ОпштинаСтрумица

Поставување на кутија за коментари пред Инволвирањенајавноста
Општинатаинајавниместа
во одлучувањето по
однос на заштита на
животната средина од
загадување

За 20% е зголемено Континуираноод2016
инволвирање
и
заинтересираност на
граѓаните
за
активностите поврзани
со
заштита
на
животната средина од
загадување

ОпштинаСтрумица

Доследно имплементирање на законските
одредби, коисе однесуваатна достапностдо
информации и учество на јавноста во
донесувањенаодлуки

Целосна
Континуираноод2016
имплементација
на
законскитеодредби и
зголемено учество на
јавноставо донесување
наодлуки

ОпштинаСтрумица

Инволвирањенајавноста
во одлучувањето по
однос на заштита на
животната средина од
загадување

ЦЕЛ: ИНФОРМИРАЊЕНАЈАВНОСТАИПОДИГАЊЕНАЈАВНАТАСВЕСТ,ЗАРАДИСООДВЕТНОУПРАВУВАЊЕСООТПАДОТИЗАШТИТАНАМЕДИУМИТЕОДЗАГАДУВАЊЕ
Мерки

Активност

Подигање на јавната свест за
начинот на управување со
различнивидовинаотпад

Информирање и едукација на различните Соодветно управување На годишно ниво се Континуирано
категории популација за начинот на наотпадот
организирани најмалку
управување
со
отпадот,
негово
2 трибинии поделени
минимизирање,селектирањеиреупотреба
се
информативни

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Фреквенција на
индикаторите

следење

на Одговорна
институцијалице
/
ОпштинаСтрумица
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Печатење на популарни материјали и
поставување на информативни табли за
кодексот на однесување и постапување со
отпадот

материјали

Организирање на едукативни настани за
најмладата генерација (опфатградинки
:
големагрупаиосновнообразование)
ЦЕЛ: ИНФОРМИРАЊЕНАЈАВНОСТАИПОДИГАЊЕНАЈАВНАТАСВЕСТ,ЗАРАДИЗАШТИТАНАВОДИТЕОДЗАГАДУВАЊЕ
Мерки

Активност

Информирање на јавноста за
квалитетотнаводите

Пристап на јавноста и на сите инволвирани Информирање
на
страни до податоците од катастарот на јавноста за загадувачите
загадувачинаводите
и подигање на јавната
Објавувањена податоцитена веб- страницата свест за потребата од
заштита на водите од
наОпштината
загадување

Во 2017 година сите Континуирано
податоци од животна
срединасе објавенина
веб-страницата
на
Општината

ОпштинаСтрумица

Подигање на јавната свест за Соработкасоневладинитеорганизациисоцел Подигање на јавната
заштита на водите од спроведувањена проектиза подигнувањена свест за потребата од
загадување
јавнатасвестзазаштитанаводите
заштита на водите од
загадување

На годишно ниво Континуирано
спроведене најмалку1
проектза подигнување
најавнатасвестсоНВО

ОпштинаСтрумица

Едукација на земјоделците за видови и
количинина агротехнички мерки, кои не се
штетнипоздравјетоналуѓетоиповршинските
иподземнитеводи

Очекуванирезултати

Индикаторинауспех

Подигање на јавната Нагодишнонивода се
свест за потребата од спроведени
2
заштита на водите од семинари
загадување

Фреквенција на
индикаторите

следење

на Одговорна
институцијалице
/

НВО

Континуирано

ОпштинаСтрумица
МЗШВ

ЦЕЛ: ИНФОРМИРАЊЕНАЈАВНОСТАИПОДИГАЊЕНАЈАВНАТАСВЕСТ,ЗАЗАШТИТАНАВОЗДУХОТОДЗАГАДУВАЊЕ
Мерки

Активност

Очекуванирезултати

Подигање на јавната свест за

Едукација на населението во Општината за

Подигање на јавната На

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

Индикаторинауспех
годишно

Фреквенција на
индикаторите

ниво Континуирано

следење

на Одговорна
институцијалице
/
МЖСПП
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заштита на
загадување

воздухот

од користењенаалтернативнивидовипревоз

свест за потребата од спрведен е најмалку 1
заштита на воздухот од проектза подигнување
загадување
најавнатасвест

ОпштинаСтрумица

.
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ПРИЛОГ 1
Детален преглед на важечките Детални урбанистички планови донесени од 1972 до 2012 година, кои ги поседува
Одделението за урбанизам и заштита на животната средина во Општината
Ред. бр.

Насловнапланот

Броји датумнаОдлуказа
донесув.наурб. планови

1

ДУПпостараблоковскаподелбаVI, VII и VII станбзаед
.
.

02-1611/1
28.03.1972

2

Одлуказарежиусловизаградењенанаселениместа
.

02-5326/1
18.12.1973

3

ДУПпостараблоковскаподелбаVIII иделод VII станбзаед
.
.

02-681/1
17.06.1976

4

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.3

02/93/1
27.02.1984

5

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.4

02/92/1
27.02.1984

6

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.7

02-94/1
27.02.1984

7

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.1

02-290/1
08.05.1984

8

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.16

02-289/1
08.05.1984

9

ПросторенпланнаопштинаСтрумица

02-696/1
14.11.1984

10

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.18

02-902/1
04.11.1985

11

ДУПпостараблоковскаподелбаДевијацијапроширувањена
/
VII станбеназаедница

02-239/1
01.04.1985
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Ред. бр.

Насловнапланот

Броји датумнаОдлуказа
донесув.наурб. планови

12

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.12

02-495/1
15.05.1986

13

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.14

02-496/1
15.05.1986

14

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.19

02-497/1
15.05.1986

15

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.17

02-498/1
15.05.1986

16

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.6

02-853/1
29.10.1986

17

Просениковоурбанистичкадокументација
/

02-857/1
29.10.1986

18

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.10

02-260/1
23.03.1987

19

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.9

02-262/1
23.03.1987

20

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.8

02-647/1
01.10.1987

21

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.11

02-648/1
01.10.1987

22

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.15

02-657/1
01.10.1987

23

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр. 5

02-670/1
01.10.1987

24

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.20

02-850/1
31.12.1987
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Насловнапланот

Броји датумнаОдлуказа
донесув.наурб. планови

25

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.21

02-851/1
31.12.1987

26

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.22

02-852/1
31.12.1987

27

Робовоурбанистичкадокументација
/

02-867/1
31.12.1987

28

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.23

02-469/1
30.06.1988

29

Одлуказаархурб
. . проектзаревитализацијанаделодул. МТ
.

02-202/1
01.07.1992

30

ИндустрисказонаСевер/ деталенурбанистичкиплан

02-230/1
13.07.1994

31

СервисназонадоГПМаврово

02-233/1
13.07.1994

32

УрбанистичкипроектАл-Мак

08-1873
19.11.1997

33

ДУПпостараблоковскаподелбаБлокбр.13 Центар

07-622/1
10.07.1998

34

Водочаурабнистичкадокументација
/

07-388/1
09.06.1999

35

ГУПМуртино

07-06/1
11.01.1999

36

Баракидопазарот/ Министерствозатранспортиврски/

07-801/1
10.12.1999

37

ЗонаЈуг

07-130/1
28.02.2000
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Броји датумнаОдлуказа
донесув.наурб. планови

38

ГУПКуклиш

03-251/3
08.06.2000

39

Баницаопштакт
/
/

07-266/1
22.03.2001

40

Вељусаурбанистичкадокументација
/
/

07-267/1
22.03.2001

41

Рич/општакт/

07-584/1
13.06.2001

42

Белотиноопштакт
/
/

07-585/1
13.06.2001

43

Попчевоопштакт
/
/

07-586/1
13.06.2001

44

Банскоурбанистичкадокументација

03-219/1
18.07.2002

45

Сачевоурбанистичкадокументација
/
/

07-290/1
05.08.2002

46

Добрејциурбанистичкадокументација
/
/

07-1032/1
07.11.2002

47

ДУПпоноваблоковскаподелбаУрбанблок
14

07-649/1
04.07.2003

48

Дабиљаурбанистичкадокументација
/
/

07-529/1
06.06.2003

49

ДУПпоноваблоковскаподелбаУрбанблок
1-1ПартизанСтрумица

07-1133/1
18.06.2004

50

ДУПпоноваблоковскаподелбаУрбанмодул
-1одурбанблок-4

07-1730/1
31.03.2006
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Броји датумнаОдлуказа
донесув.наурб. планови

51

ИзменаидополнувањенаГУП

17-4826/1
18.07.2006

52

ДУПпоноваблоковскаподелбаделодурбанблок
37

07-1698/1
19.04.2007

53

ДУПпоноваблоковскаподелбаделодурбанблок
20

07-16970/1
19.04.2007

54

УПВНМКОСачевои КОГр. Балдовциповеќенаменскаиндустрисказона
-

07-2341/1
22.05.2007

55

ДУПпоноваблоковскаподелбаделодурбанблок
5

07-5768/1
06.12.2007

56

ДУПпоноваблоковскаподелбаУрбанблок
25 и 26

07-3426/1
27.06.2008

57

УПВНМВодочам.в. Тилци

07-2931
15.05.2009

58

ДУПпоноваблоковскаподелбаБлок
41

07-4653/1
21.07.2009

59

ДУПпоноваблоковскаподелбаделодурбанблок
9

07-4653/1
21.07.2009

60

ДУПпоноваблоковскаподелбаделодблок
33-2

07-6601/1
06.11.2009

61

ДУПпоноваблоковскаподелбаурбанблок
38

07-6602/1
06.11.2009

62

ДУПпоноваблоковскаподелбаделодблок
14

07-1535/1
23.03.2010

63

ДУПпоноваблоковскаподелба-41/2

07-2533/1
26.04.2010
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64

Насловнапланот

УПВНМВодочам.в.ПоповоЛозје

Броји датумнаОдлуказа
донесув.наурб. планови
07-2531/1
26.04.2010

65

ИзменаидополнувањенаГУП

07-2531/1
26.04.2010

66

ДУПпоноваблоковскаподелбаУрбанблок
36 и 37

07-46031/1
29.07.2010

67

ДУПпоноваблоковскаподелбаУрбанблок
42

07-994/1
28.02.2011

68

ДУПпоноваблоковскаподелбаУрбанблок
3 и5

07-2658/1
28.04.2011

69

ДУПпоноваблоковскаподелбаУрбанблок
19

07-1496/1
23.01.2012

70

ДУПпоноваблоковскаподелбаУрбанблок
15

07-499/1
28.02.2012

71

ДУПпоноваблоковскаподелбаделодУрбанблок
22

07-2006/1
14.03.2012

72

ИзменаидополнувањезаУрбанблок38

07-2740/1
06.04.2012

73

ДУПпоноваблоковскаподелбаУрбанблок
17 и 17/1

07-2741/1
06.04.2012

74

ДУПпоноваблоковскаподелбаделодУрбанблок
20

07-3486/1
03.05.2012
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Прилог 2
Листа на Детални урбанистички планови кои се во тек на изработка
1.

Урбанистичкипланблок9;

2.

Урбанистичкипланблок10;

3.

Урбанистичкипланблок18;

4.

Урбанистичкипланблок21(источноодул. КлиментОхридски- Белик);

5.

Урбанистичкипланблок3-а (Печатница);

6.

УрбанистичкипланБлок4 (дел);

7.

УрбанистичкипланБлок16;

8.

УрбанистичкипланБлок24 (ОграждениСанкерамика);

9.

УрбанистичкипланБлок25 (дел);

10.

Урбанистичкипланзаделодс.Банско;

11.

Урбанистичкипланзаделодс.Куклиш- КПбр. 4455/1;

12.

ДУПКомплексСтопанствос.Муртино.
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Прилог 3
Емисии на загадувачки сусптанци одстационарни извори
Табела14 Емисијана загадувачкисупстанциодстационарниизворивосогласностсоИСКЗ32 барањата
НазивнаФирма

Локација

Параметрикоисеследатодстрананасаматафирма
SO2

NH3

NOx

H2S

CO

CO2

N2O

PM 10

SPM

33

VOC
„Агропроизвод
сепарација“,

На Југ 10 км од
Струмица

/

/

/

/

/

/

/

15
µg/m3

/

Огражден
мемешли
сепарација“

На Југоисток 10
кмодСтрумица

/

/

/

/

/

/

/

40,1
µg/m3

126,7
µg/m

/
/

3

„Бетони бетонска Инд. ЗонаСевер
база“

/

/

/

/

/

/

/

9,8
µg/m3

/

/

„Пелагонија“

Инд. Зонаисток

/

/

/

/

/

/

/

24,0
µg/m3

/

/

„Адингградба“,

Инд. Зонаисток

/

/

/

/

/

/

/

12 ,0
µg/m3

/

/

„Бони
Интерградба“

Инд.
Зона
Североисток

/

/

/

/

/

/

/

9,8
µg/m3

/

/

„Портланд“

Инд. ЗонаСачево

/

/

/

/

/

/

/

31
µg/m3

/

/

„ИНМАКБетон“

Инд. ЗонаСачево

/

/

/

/

/

/

/

30
µg/m3

/

/

„Алмакс“

Инд. Зонаисток

980
mg/m

/

286,6
mg/m3

/

63,6
mg/
m3

35,8
%

/

28,5
µg/m3

41,8
µg/m3

/

/

/

/

/

/

/

5,0

50,0

/

3

„Огражден
Микромикс“

Инд. Зонаисток

„Огражден
Неметали“,

Инд. Зонаисток

„Грозд“,

Инд. ЗонаСевер

/
/

/

533m
g/m3

/

/

/

980
mg/m3

/

/

/

/

82m
g/m3

12,6
%

/

µг/м3

µg/m

3

40,0

120,0

µg/m3

mg/m3

14,5

/

/

µg/m

/

3

„ЖитоСтрумица“

Инд.
Зона
Североисток

534m
g/m3

/

144
mg/m3

/

73,
mg/
m3

8,9
%

/

25,6
µg/m3

/

/

„ИГМЕленица“,

Инд. Зонаисток

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Пијаде Инд. ЗонаСевер

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

со Инд. ЗонаСевер

/

/

/

/

/

/

/

14,4

/

/

„Моша
ЗИК“
„Кланица
ладилник“

µg/m3

32 Извор: ОпштинаСтрумица
33 Суспендиранапрашина
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Прилог 4
Вкупното расположиво земјиште, површини кои се користат за земјоделие
Табела15 Вкупнорасположливоземјиштеиповршиникоисекористатзаземјоделие34
Општина

Струмица

Број
индивидуални
земјоделски
стопанства

Број
на
индивидуални
земјоделски
стопанства

5.094

на

Вкупно
расположлива
површина
земјиште, ha

5.543,10

Користеноземјоделскоземјиште, ha
на

Вкупно
користено
земјиште

Сопствено
земјиште

Земено на
користењеод
други

Дадено на
користење на
други

5.187,35

4.664,81

651,99

129,44

Вкупнарасположива Користено
површина
на земјоделско
земјиштетоha
земјиште,ha

5.543,10

19.707

Број на одвоени
делови
на
користеноземјиште

Вкупно користено Сопствено
земјиште
земјиште
5.094

Број
на
одвоени
делови
на
користено
земјиште

5.187,35

4.664,81

Земено
на
користењеоддруги
651,99

Даденона
користење
надруги
129,44

34 Државензаводзастатистика, Пописназемјоделство,2007 година
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19

Вкупно користено Ораници, бавчи и
земјоделско
куќниградини
земјиште/ha
5.187,35

Ливади

4.708,25

Вкупно
користени Жита
ораници, бавчи и
куќниградини/ha
4.708,25

Пченица

1.904,00

57,09

Индустриски
растенија

Фуражни
растенија

229,09

817,02

Пченка

1.134,34

Вкупна површина на
индустриски
растенија/ha
229,09

0,65

Вкупна површина на
фуражнирастенија/ha

817,02

2,54

Домати

1.657,02

283,81

Пипе
рки

Детелина

656,70

139,91

Краставици

526,
64

Грав

114,33

Другижита
1,04

11,56

Тутун

Шеќернарепка

201,15

Другиин

3,70

Пченка за зелена Фуражни
маса
Смески

7,23

Другифу

6,23

Компир

Кромид

Лук

Морков

56,29

31,27

1,3
1

5,21

63,44

Цвеќеиу

-

Ориз

-

Луцерка

0

Ароматични
медицинскираст.

1.657,02

Маслодајна
репка

0,27

Добиточна
репка

Расадниц

143,09

Зеленчук

93,45

Сончоглед

Лозја

144,55

Јачмен

663,61

Соја

Овоштарници

134,20

1.904,00

Вкупна површина на
жита/ha

Вкупна
површина под
зеленчук/ha

Пасишта

Зелка

217,27

4

Лубеници

306,98

Површинатретиранасоѓубриваи средствазазаштитанарастенијата
Површинатретиранасо:

Површинатретиранасосредствазазаштитанарастенијата,ha

Минерални
ѓубрива

Органски
ѓубрива

Хербициди

Инсектициди

Фунгициди

Родентициди

3.324,85

498,57

724,90

1.149,77

732,35

21,91

Наводнуванаповршина
Вкупен
брна
.
индземјодстоп
.
.
штовршат
наводнување

Наводнуванаповршина,ha
Вкупно

Жита

Индустриски
Култури

Зеленчук

Фуражни
Култури

Овоштарници

Лозја

Ли

3.783

2.033,55

695,03

130,04

837,74

198,41

95.27

58,53

5,9
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Површиниподшума
Бројна
домаќинствакои
поседуваатшума

Вкупна
Површинаподчистинасадиодлистопадни,ha
површина
под шума
ha

343,41

458

Вкупно

Даб (Сите
Видови)

Бука

Други

Вкупно

Бор

Ела

289,96

224,93

40,10

24,93

28,45

8,98

16,46

Коњи, говеда, овции кози
Коњи

2.564

Говеда

Овци

Вкупно

Одтоа

3.220

Коз

Јуници

Стелнијуници

Молзникрави

213

214

1.448

Вкупно

Вкупно

3.698

2.974

3.7

Свињи, живина, зајации пчелнисемејства
Свињи
Вкупно

Живина

Зајаци

Пчелнисемејства

Одтоа

3.997

Спрасниназимки

Маторици

Нерези

-

76

12

29.281

2.307

1.023

Индивидуалниземјоделскистопанствасо:
Добиток, живина, зајации пчелнисемејства
Говеда

Коњи

Овци

Кози

Свињи

Живина

Зајаци

949

2.252

148

870

1.750

1.567

181

Објектиза сместувањена добитоки живина, објектиза сместувањена органскоѓубривои други
објекти
Сообјектизасместувањенадобитокиживина

Сообјектизасместувањенаорганско
ѓубриво

Објектиза
крупендобиток

Објектизаситен
добиток

Соживинарници

Објектизадруги
видовиживотни

Зацврсто
ѓубриво

Затечноѓубриво

1.952

607

225

19

56

14

Сообјектиза
сместувањена
земјоделски
производи

Сообјектиза
сместувањена
другипроизводи

Сообјектиза
сместувањена
земјоделски
машинииопрема

Сорибници

сообјектиза
производствона
печурки

Состакленици

Сопластеници

426

46

336

5

1

2

2.261

Сопственаземјоделскамеханизацијаи опрема
Соедноосовински
трактори

Содвоосовински
трактори

Сокомбајниза
жито

Сомашиниза
прибирање
Земјодпроиз
.
.

Сомашиниза
сеење, садењеи
расад.

Содругимашини

550

1.464

14

30

80

231

Соопремаза
наводнување

Сомашиниза
молзење

Согроздомелачки

Содругаопрема

Сотранспортни
возила

Сотракторски
приколки
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Пч

2.222

38

42

750

463

1.078

Површинаи капацитетнарибниците
БројнаДомаќкои
.
поседрибник
.

Површинанарибниците,ha

Капацитетна

Вкупно

Запастрмка

Закрап

Задругариба

Запастрмка

За

5

0,40

0,03

0,23

0,15

1.000

5

Објектиза
сместувањена:

Земјоделски
производи

Другипроизводи

Земјоделски
машинииопрема

Рибници

Објектиза
производствона
печурки

Стакленици

Површинаm2

2.164,2

2.512

20.463

4.000

100

1.200

3

6.322,7

3.719

48.046

9.800

270

2.500

Двоосовински

До40 KW (до
54 KS)

41-60 KW (5582 KS)

61-80 KW (83109 KS)

81-100 KW (110136 KS)

Зафатнинаm

Сопственамеханизацијаи опрематрактори
Едноосовински

Двоосовински

Вкупно

556

1.471

1.176

224

60

10

До10 години

79

124

97

16

7

4

11-20 години

405

1.203

942

205

50

6

Сопственамеханизацијаи опремаостаната
Комбајнизажито

Машиниза
прибирање
земјодпроиз
.
.

Машинизасеење,
садењеирасад.

Другимашини

Опремаза
наводнување

Машиниза
молзење

Вкупно

16

43

116

396

2.491

38

До10 години

4

-

-

-

-

-

11-20 години

8

-

-

-

-

-

Транспортнивозила

Тракторскиприколки

478

1.086

До10 години

28

-

11-20 години

262

-

Вкупно

Објектинастопанството:
Објектизасместувањенадобитокиживинаорганскоѓубривоидругиобјекти
,
Објектизасместувањена:

Крупендобиток

Ситендобиток

Живинарници

Другивидовиживотни

Вкупенброј

1.982

628

227

20

Одтоасостаростдо20 год

1.706

562

209

17

Објектизасместување
на:

Земјоделски
производи

Другипроизводи

Земјоделски
машинииопрема

Рибници

Објектиза
производствона
печурки

Вкупенброј

429

46

338

5

1

Одтоасостаростдо20
год

380

43

319

4

1
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Цврс

С

Капацитетна објектиза сместувањена добитоки живина, на објектиза сместувањена органско
ѓубривои надругитеобјекти
Објектиза
сместувањена:

Крупендобиток

Ситендобиток

Живинарници

Другивидови
животни

Цврстоѓубриво

Површинаm2

75.989

10.949

2.720

192

11.758

23.568,7

26.098

5.429

426

14.832

3

Зафатнинаm
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Течн

1

Прилог 5

SWOT АНАЛИЗИЗАТЕМАТСКИОБЛАСТ

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

149

ПРИЛОГ5.1 SWOT АНАЛИЗАОТПАД
СИЛИ
СЛАБОСТИ
МОЖНОСТИ
ЗАКАНИ
-Општинатаимаформираноадминистративнарамказауправувањесоживотнатасрединаикомуналнитеработи;
-ВоОпштинатаимадвајцакомуналниинспектори,еденовластен инспекторзаживотнасредина, еденкомуналенредари двајца
соработницизазаштитанаживотнатасредина;
-Постои централизиран систем на собирање на: комуналниот отпад од домаќинствата, индустриски објекти и медицински
установи,одстрананаЈПКД„Комуналец“, соодреденадинамика;
-Воспоставене систем на комуникација на јавноста со надлежнитеинспекториво Општината (електронскисистем на web
странатанаопштината и електронскисистемзапријавувањенакомуналнипроблемиСИСТЕМ
48);
-ОпштинатаимаизработеноЛокаленакционенпланзавклучувањенанеформалнитесобирачинаотпадвоОпштинаСтрумица;
-Натериторијатана Општинатаима 2 фирмикоиимаатдозволаза складирањеи третманна неопасенотпад(ПЕТамбалажи,
хартијаикартониметал.
-На централно и локално ниво не е решен проблемот со третман и финално одлагање на комуналниот, медицинскиот и
индустрискиототпад;
-Нанерегуларнитеи дивитедепониивоОпштинатанесевршиконтроланаисцедокот, депонискиотгаснитупакимаподатоци
зазагадувањатанаповршинскитеиподземнитеводи, какорезултатодпостоењенадепонија.
-Немаконтроланадстепенотназагаденостнапочвитевонепосреднатаоколинанадепониите;
-НесоодветнаопременостнаЈПКДКомуналец(застаренинедоволенвозенпарк);
-Нецелоснапокриеностна територијатана Општинатасо услугиод комуналнотопретпријатие (процентотна покриеностна
територијатанаопштинатасоуслугиодЈПКД„Комуналец“, изнесува70%);
-Постоењенадивидепонии,соштоможедасезагадатмедиумитенаживотнатасредина;
-Немасистемзасепарирањенаотпадотирециклирањенаупотребливитефракции;
-Палењенакомуналенотпадишут;
-НедоволнаопременостнатериторијатанаОпштинатасосадовизасобирањенаотпадот;
-Недоволноразвиенајавнасвестзауправувањесоотпадот;
-ЦелоснаприменанаЗаконотзауправувањесоотпадотиподзаконскитеакти;
-Приспособувањеконидниотрегионаленпристапзауправувањесоотпадот;
-Воспоставувањебазанаподатоцизасоздавачинаситевидовиотпадиначиннанеговоуправување;
-Развивањеиимплементирањенасистемзасепарирањенаотпадинеговтретман;
-Лоцирањена еколошкидворови, собирнипунктовии сл. кадештограѓанитеќе можатда го одложатотпадот, зарадинегово
сепарирањеповидовинаотпад;
-Редовнаконтролаод странана овластениотинспекторза животнасрединаод ОпштинаСтрумицаза инсталациитекоиимаат
Дозволазавршењенадејностскладирање,третмани преработканаотпад, а коисенаоѓаатвоурбаноподрачјенатериторијата
наопштинаСтрумица;
-Расчистувањенадивитедепониии нивнарекултивацијаиревитализација;
-Подигањена јавната свест за соодветно управувањесо отпадот и едукација за потенцијалните ризици од несоодветното
управување, какои организирањекампањии акцииза стимулирањена активноститеза собирањеи селектирањена отпадотсо
прикажувањенабенефициитеодваквитеактивности. Целнигрупибибилесоздавачитенаотпадинеформалниотсектор;
-Создавањеусловиза формирањена јавниприватнипартнерства
, со што ќе се покриетериторијатана Општинатакоја не е
опслуженаодЈПКДКомуналецСтрумица
,седовоспоставувањенаинтегриранрегионаленсистемзауправувањесоотпад.
-Каснењесоимплементацијанарегионалниотпристапзауправувањесоотпад;
-НесоодветнанаплатанасобранотпаднанивонаОпштина;
-НесоодветнаимплементацијанаЗаконотзауправувањесоотпад.

ПРИЛОГ5.2 SWOT АНАЛИЗАУПРАВУВАЊЕСОВОДИ
-
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СИЛИ

СЛАБОСТИ

-Подготвен е План за -Користење на вода за
управување со речниот пиење како технолошка
сливнар. Струмица;
вода во индустриски
-Подготвен е Мониоринг капацитети;
програмазауправувањеза -Голем % на загуби на
сливотнарекаСтрумица;
вода (46,78) во системот
-Постоење на научни и
стручни институции, кои
ги следат состојбите на
квалитетот на водите во
сливотнар. Струмица;
-Програма
за
водоснабдување,
одведување, собирање и
прочистување на урбани
отпадни
води
за
АгломерацијаСтрумица;
-Мала концентрација на
тешки
индустриски
објектинатериторијатана
Општината;
-Постоење
на
националана
законска
рамка за заштита на
водите;
-Воспоставен е систем за
стекнување со
водно
право;
-Вклученостна локаланата
власт и јавноста во
донесувањенаодлуки;
-Постоење на систем за
водоснабдување, кој се
состоиоддвезони(ниска
и висока). Ниската зона
опфаќа околу 90% од
урбаното подрачје, а
високатазона10%;
-Постоење на филтер
станица и спроведување
на актвности со цел
адаптација за прифаќање
на водитево резрвоаркој
го има во филтер
станицата;
-80% од водоводната
мрежае реконструирана;
-ЈПКД „Комуналец“ има
изработено
програма
(МЕАП) за реконструкција
на
постојната
дистрибутивнамрежа;
-Изградена е
мини
акумулација на Маркова

заводоснабдување;

МОЖНОСТИ

ЗАКАНИ

-Имплементација на мерките
дадениво Планотза управување
со речниот слив на река
Струмица;

- Загадување на водите од
точкасти извори (индустриски
објекти) и дифузни извори
(сообраќај, земјоделство, и
-ИмплементацијанаМониторинг сл.);
програмата за управување за - Климатскитепромени;
сливотнарекаСтрумица;
-Нефункционирање
и

-Недостаток на сеопфатни -Имплементација на мерките
и сигурни податоци за дадени во програмата за
водоснабдување, одведување,
квалитетотнаефлуентите;
-Недостаток на сеопфатни собирање и прочистување на
и сигурни податоци за урбаните отпадни води за
квалитетот на водите за АгломерацијаСтрумица;

неупотребливостна системотза
одводнување, поради што
доаѓа до појава на поплавиво
руралнитенаселениместа, што
претставува
опасност
и
загрозување на нормалните
-Доизградба на водоводната услови за живеење на
различнанамена;
населението;
-Недоволни финансиски мрежа во населените места:
Мемешли
,
Орманли
,
Дорломбос
-Оптеретување
на
средства за спроведување
иЧепели
;
канализационенсистем
;
на законската регулатива
-Довршувањена поставувањена -Потенцијални проблеми со
воовааобласт;
канализациона,
-Недоволна соработка на уреди за дезинфицирање на водоводна,
водата
кај
локалните
водоводи
атмосферска
,
енергетската
и
инволвираните страни во
во
населените
места
:
Мемешли
,
друга
инфраструктура
,
заради
процесотна управувањесо
Орманли,Дорломбоси Чепели;
нивно
несоодветно
водите;
димензионирање;
Реконструкција
на
останатите
-Некомплетирана
од
водоводната -Зголемувањето на бројот на
водоводна мрежа за 20%
мрежа
/
заменана
азбестницевки
жители.
населените
места:
соПВЦ
;
Мемешли,
Орманли,
-Обезбедување на водно право
ДорломбосиЧепели;
на сите корисници на вода и
-Некомплетирана
канализациона мрежа за дозволиза испуштањево водите
сепаратно зафаќање на во согласност со националната
отпадните, фекалните и законска рамка и ефикасна
атмосферките води во контроланадкористењетовода;
-Изработка на елаборати за
-Некомплетна фекална и заштитнизониоколузафатитеза
атмосферска канализација вода за пиење и загрозени
за
населените места подрачја од водотеци и
вештачкитеезера;
(ДобрејцииДабиље);
-Недоизграденколекторски -Соработка со невладините
организации
со
цел
системзаотпадниводи;
спроведување на проекти за
-Непостоење
на
подигнувањена јавнатасвестза
пречистителна станица за
рационално користење и
отпадниводи;
заштитанаводите;
Загубите на
отпадна
-Изработка на проект за
комунална
вода,
се
проширувањена капацитетотна
значителни:
иригациониот
систем
во
канализационата мрежа е
согласност со потребите на
направенаод цевкисо мал
земјоделството;
и неадекватен дијаметар,
на
бројот на шахтите е -Комплетирање
канализационата
мрежа
за
неадекватен,
и
сепаратно
зафаќање
на
поврзувањатасе направени
фекалните
и
без
изградба
на отпадните,
атмосферските
води
во
дополнителнишахти, штое
извор на загадување на индустрисказонаСЕВЕР;
индустрисказонаСЕВЕР;

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица

151

СИЛИ

СЛАБОСТИ

река, соцелобезбедување
на вода за околу 5.000
население и вода за
наводнување
на
земјоделскотоземјиштево
с. Куклиш,с. Балдовции с.
Свидовица;
-Редовно испитување на
квалитетот на водата за
пиење од страна на ЈПКД
Комуналец;
-Постоење
на
канализациона мрежа и
колекторски систем, за
одведување на отпадните
води
(90%
од
населениетое приклучено
на
канализационата
мрежа);

почватаиводите;
Загубената
вода
од
главниот колектор се
испушта во р.Тркајња без
пред тоа да биде
третирана;
Недостасуваат податоциза
потрошувачка на вода за
земјоделиеи квалитетотна
водата која се користи за
наводнувањена територија
наОпштината;

МОЖНОСТИ

ЗАКАНИ

-Комплетирање на фекалната и
атмосферската канализациона
мрежа за населените места
(ДобрејцииДабиље);
-Чистење на река Водочница, и
канали за одводнување од
подземниводи;
-Изградба на пречистителна
станица за град Струмица и
Баница, Добрејци, Градско
Балдовци, Сачево, Дабиље,
Муртино, Просениково, како и
Слободната Индустриска Зона
„Сачево“.
-Доградба на колекторскиот
систем до станицата за
прочистување;
-Контрола над примената на
еколошките стандарди од
страна на компаниите на
територијатанаОпштината;

-Постоење
на
канализациона мрежа за
атмосверски води со
должинаод85 km.

-Во согласност со законските
прописи,
општините
се
надлежнидаги издаваатБ-ИСКЗ
дозволи со што директно се
вклучени во процесот на
ограничувањетоназагадувањето
на водите од индустриските
објекти;
Изградба на станици за
предтретман кај индустриските
субјекти кои користат вода во
технолошките
процеси
и
контрола на квалитетот на
испуштенаводавореципиент;
-Подготовка на катастар на
загадувачинаводата;
-Изградба на нови канали како
би се задоволиле целосно
потребитезазаштитаодпорои;
-Изградбана одводниканалии
потпорниѕидовида се доведат
ерозивните
појави
во
контролиранаграница.

ПРИЛОГ5.3 SWOT АНАЛИЗАВОЗДУХ
СИЛИ
-Малаконцентрацијана
загадувачки
индустриски дејности
на територијата на
Општината;

СЛАБОСТИ

МОЖНОСТИ

-Непостоење на мониторинг -Воспоставување
локална
станици за квалитет на мрежа од мерни станици за
воздухот;
следење на квалитетот на
-Отсуство на инвентар на воздухоти јавнопрезентирање
нарезултатите;
загадувачи;

ЗАКАНИ
-Недоволни
средства во
Општината;

финансиски
буџетот на

-Незаинтересираност/
недостаток на средства за
-Постоење
на Недостаток на податоци за -Воспоставување Катастар на инвестиции
во
подобри
националана законска емисиите на загадувачки загадувачи и загадувачки технологии кај приватниот

ЛокаленакционенпланзаживотнасрединанаОпштинаСтрумица
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СИЛИ

СЛАБОСТИ

МОЖНОСТИ

рамка за заштита на
воздухотиИСКЗ;

супстанции и квалитетот на
воздухот
(катастар
на
-Постоење на катастар загадувачи);
на
загадувачи на -Отсуство на процена на
воздухот
на здравствените и ризиците по
националнониво;
квалитетот на медиумите во
средина
од
-Вклученост
на животната
штетнотовлијаниена
емисиите
локаланата власт и
јавноста во донесување вовоздухот;
наодлуки;
-Гасификација
јавните објекти
ингеренции
Општината.

ЗАКАНИ

супстанции;

сектор;

-Контроланад исполнувањана
барањата од ИСКЗ дозволите,
студиите
за
ОВЖС и
елаборатите за заштита на
животната средина од страна
на инспекциските органи
(централноилокалнониво);

-Ограниченафинансискамоќкај
жителите на Општината за
приклучување кон гасоводна
мрежа или користење на
обновливиизворинаенергија;
-Користењенаполовнивозила;
- Климатскипромени.

-Подготовка на студија за
-Недоволна соработка на влијанието
на
врз
на инволвираните страни во аерозагадувањето
во процесот на управување со здравјето на луѓето, заради
на воздухот (централно ниво- детекција на ризиците по
локалнонивоинсталации
);
здравјето на луѓето од
-Постоење
индивидуални загадениотвоздух,
ложишта (индустриски и -Воспоставување здравственоиндивидуални), кои влијаат на еколошки индикатори за
влошување на квалитетот на процена на ризиците по
воздухот.
здравјето на децата од
-Емисии во воздух како загадениотвоздух;
резултатнаспалувањенаканти
иконтејнеризаотпад, печкина
отпадно масло и
од
производство на вар со
спалувањена отпаднигуми во
с. Костиурино.
-Неискористеност
на
геотермалниот потенцијал во
општинаСтрумица.

-Замена на енергетскитекотли
од мазут, нафта, јаглен или
дрвонаприроденгас;
-Стимулрање на приклучување
на индивидуалните објекти за
домување и индустриските
капацитетиза приклучувањена
гасоводнатамрежа;
-Подготовка на Студија за
искористување
на
геотермалниот потенцијал во
општинаСтрумицаи
-Биомониторинг со видови на
мов
(акумулација
на
атмосферски
загадувачки
супстанци во видовите мов
собраниin situ).

ПРИЛОГ5.4 SWOT АНАЛИЗАБУЧАВА
СИЛИ

СЛАБОСТИ

МОЖНОСТИ

-Областа е покриена -Непостоењена мониторингна -Спроведување континуиран
со
законска амбиенталнатабучава;
мониторинг на бучавата
регулатива;
поедини
-Недостаток на национални и генерирана од
субјекти
,
особено
во
области
-Постоење
на локални податоциза ефектите
за
колективнои
индивидуално
овластени инспектори врз здравјето на луѓето,
живеење;
заживотнасредина;
предизвиканиодбучава.
-Воспоставен е режим -Несоодветна пренамена на -Користење на податоците од
мониторингот на бучава при
на возењево центарот станбенводеловенпростор.
на
идни
на градотво односна -Зголемен сообраќај (тешки изработка
урбанистичкипланови
;
брзината и правецот товарни
возила)
на
на

возење

магистралниот

пат

А4

ЗАКАНИ
-Некоординираност
на
инволвираните страни на
централнои локалнонивои на
ниво на сектори во самата
Општина;
-Неинформираностна правните
субјекти за нивните обврски во
односна Законскатарегулатива
вообласта;

-Ниска култура на однесување
-Имплементација на обврските налокалнотонаселение,гостите
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СИЛИ
(еднонасочен).
-Поделенсообраќајна
две нивоана клучните
раскрсници.

СЛАБОСТИ
(СтрумицаРадовиш
)
без
соодветназаштитаодбучава.

МОЖНОСТИ

ЗАКАНИ

од Елаборатитеза заштита на ипосетителитевообјектите.
животната средина и ИСКЗ
дозволите од страна на
стопанскитесубјекти;
-Детекција на ризиците
здравјето на луѓето
влијанието на бучавата
страна на Заводот
здравственазаштита.

по
од
од
за

-Вградување соодветна звучна
изолацијавоиднитеградбии
-Контрола на постапките за
издавање
решенија
за
пренамена на станбен во
деловенпростори одобренија
за вршење дејност, во однос
на основната намена на
простороти видотна дејноста
за која се бара пренаменаод
станбен во деловен простор,
особено во области примарно
наменети за живеење, објекти
за сместувањена децаи стари
луѓе,
болници,
детски
градинкииучилишта.

ПРИЛОГ5.5 SWOT АНАЛИЗАУРБАНИЗАЦИЈА
СИЛИ

СЛАБОСТИ

МОЖНОСТИ

-Постои сектор во -Не се ажурира редовно -Целосно спроведување на
Општината надлежен надземниот Катастарот на децентрализацијата;
заурбанизмот;
недвижности;
-Јасно диференцирање на
-Има
јасна -Постоењенадивоградби.
надлежностите;
определеност и волја
-Комплетирање
на
да се комплетира
урбанистичката документација
урбанистичката
и
нејзино
посстојано
документација;
ажурирање;

ЗАКАНИ
-Бавно
и
парцијално
спроведување на процесот на
децентрализација на власт,
односнонејаснинадлежностина
локалната власт во делот на
управувањесоземјиштето;

-Несоодветен
однос
на
централната
власт
кон
-Подобрување на соработката проблемитенаОпштината.
меѓу Општината, приватниот
сектор и граѓаните, заради
идентификувањена потребите,
проблемите
и
нивно
надминување.

-Постоењена програма
за урбанизација на
општината;
-Поголем дел
на
Општинатае урбана, со
генерално
добро
осмислениденразвој;
-Добри предуслови за
развој на стопанството
иновибизниси;
-Посотење на ГИС
(географскоинформативен систем)
наОпштината.

ПРИЛОГ5.6 SWOT АНАЛИЗАУПРАВУВАЊЕСОПОЧВИ
СИЛИ

СЛАБОСТИ

МОЖНОСТИ
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-Во
постапка
е
урбанизација на целата
територија
на
Општината;

- Примена на пестициди и
други агротехнички мерки во
земјоделството;

-Комплетирање
урбанистичкопланската
документација;

на -Долга процедура за носење
урбанистичкипланови;

-Не постои мониторинг на -Подобрување на соработката
-Општинатае претежно квалитетотнапочвата;
помеѓу централната и локална
урбана, со решени -Интензивна
урбанизација- власт;
инфраструктурни
зафаќање на земјоделски -Евиденција на земјоделските
елементи.
површини во градежни цели активности во руралниот дел
-„Одржана е едукација
на
земјоделските
производители
за
заштита на животната
средина
од
прекумерена употреба
наминералниѓубриваи
пестициди:

-Честа
пренамена
на
земјоделско земјиште со висок
бонитетвоградежноземјиште;
-Парцијално спроведување на
процесотна децентрализацјана
власта;

на
високо наОпштината;
земјиште
во -Испитување на квалитет на
почваи подготовканакартана
-Постоењена дивидепонииво квалитет на почвите во
урбаниот и руралниот дел на општина Струмица, заради
определување на подрачја на
општината;
-Нерегулирано собирање и кои може да се организира
депонирање на отпадот во органскопроизводство.
(пренамена
бонитетно
градежно);

-Замена на нови и ефикасни
-Не постои систем на системи за наводнување со
селектирање и преработка на системиза микронаводнување
(„
капка
по
капка
“, подземно
биоразградливиототпад;
наводнувањесубиригација
,
-Испуштање на отпадните
микропрскалкииоросување);
санитарниводиво почва, како
резултат на недостаток на -Техники на намалено или
орање
на
фекалнаканализационамрежа; заштитно
обработливатапочва;
-Ерозијанапочвата;
-Продолжувањесо едукацијата
на
земјоделците
за
последиците предизвикани од
нестручна
употреба
на
вештачки ѓубрива и други
агротехничкимерки;
руралниотдел;

-Изградба на канализација во
сите населени места (рурални
средини);
-Пошумување и контролирано
сечење на шумите заради
заштита од ерозија и
адаптација кон климатските
промени.

ПРИЛОГ5.7SWOT АНАЛИЗАУПРАВУВАЊЕСОШУМИ
СИЛИ

СЛАБОСТИ

МОЖНОСТИ

-Добра
регулатива;

законска -Нецелосна
постоечката
-Постоењена едуциран регулатива;

примена
на -Научно
и
стручно
законска применување на мерки за
зголемување на површините
стручен кадар од -Порадинесоодветназаштитаи под шуми, и подобрување на
областанашумарствои управување со шумите, истите состојбата со постоечиките
билошкаразновидност; може да се доведат до шуми;
-Нискостеблените термофилни
-Голема застапеностна деградирање;
нискостеблени
-Деградирање на шуми од шуми, претставуваат матичен
ширење на
термофилнишуми.
страна на добиток кој се насад за
пионерските
видови
дрвја во
напасува
;
-Пошумување
на
обесшуменитеподрачја
, заради
годишнониво;
-Исушување на питомиот
што треба соодветно да се
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-Ниска економска и социјална
моќвоопштеството.
-Несоодветно спроведување на
законскитемерки;
-Опожарување (абиотски
биотскифактор).

и
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СИЛИ

СЛАБОСТИ

МОЖНОСТИ

костенпорадиболест;

контролираи заштити;

-Дивасеча.

-Да
се
оградат ново
пошуменитеповршини, заради
заштитаоддобиток;

ЗАКАНИ

-Преземање на соодветни
шумскиуправувачкитехникиза
зачувувањенапитомиоткостен;
-Преземање казнени мерки за
непланскаидивасеча;
-Кампањи за подигање на
јавната свест за зштита и
одржливо користење на
шумите.

ПРИЛОГ5.8 SWOT АНАЛИЗАБИОЛОШКАРАЗНОВИДНОСТИГРАДСКОЗЕЛЕНИЛО
СИЛИ

СЛАБОСТИ

-Подготвена
е
Валоризација
на
приордните вредности
на
Планиниата
Беласица;

-Не постојат податоци за
биолошката разновидност за
целата
територија
на
општината;

МОЖНОСТИ

ЗАКАНИ

-Спроведување на еднократен -Нискајавнасвест;
мониторингво 4 сезони, заради -Недостаток на
идентификување на постојната средства;
биолошка разновидност и
живеалишта,
степенот на
деградираност или загрозеност
и предлагањена простори кои
требадасеставатподзаштита;

финансиски

-Деградирање
на
Моноспитовското Блато од
страна на граѓаните, преку
намалување на неговите
површини и претворање на -Ревитализација на делови од
во
земјоделско Моноспитовско Блато и негово
-Јавното претпријатие истото
земјиште
;
соодветно
управување,
„Паркови и зеленило“
меѓуопштинска
соработка
коее восоставнаЈПКД -Деградирање на планините:
помеѓу
Општина
Струмица
,
„Комуналец“, се грижи Еленица и Плавуш од дива
Општина
Босилово
и
Општина
за
одржување на сеча која доведува до
изградените
зелени миграција на срната, дивата Ново Село и Југоисточниот
ПланскиРегион;
површини;
свињаидругкрупендивеч.
-Во урбаниот дел -Поради
примена
на -Подготовка на документација
дрвјата не се користат пестициди
и
други за валоризација на планината
заогрев.
агротехнички мерки во Еленицаи предлогза заштитаи
земјоделството,
има соодветно управување со
миграција на дивиот зајак, одредениподрачја, живеалишта
иливидови;
полскатаеребицаифазанот.
-Постои
служба,
одговорнада се грижи
за
булеварското
зеленило;

-Ревитализација
на
деградираните површини на
-Зафаќање на зелените планините ЕленицаиПлавуш;
површини со диви депонии, -Подигање на јавната свест за
особено
во
руралните природнотобогатство и негово
зачувување;
населениместа;
-Несоодветно управување со
рекитеодСтрумичкиотслив;

-Негативно влијание на
економските
сектори
(издавање концесии за
рудници и сепарации) врз
биолошката разновидност со
намалување на застапеноста
на различни видови, нивно
исчезнувањеисл;

-Подигање на јавната свест, за
користење на агротехнички
средства и промоција на
органскоземјоделствокакои за
потребата и бенифициите од
чувањенајавнотозеленило;
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СИЛИ

СЛАБОСТИ

МОЖНОСТИ

ЗАКАНИ

-Користење на неавтохтони -Дооформување на градското
видови за уредување на зеленило и негово одржување,
зеленитеградскиповршини;
како и уредувањена руралниот
-Загрозеност на зелените делодопштината;
градски
површини
со -Изнаоѓање
можност
за
неправилнопаркиранивозила користење
на
поголеми
и
количини на техничка вода за
градското
-Загрозеност на зелените одржување на
зеленило
градскиповршиниод сеча и
деградација од страна на
несовесниграѓани.

ПРИЛОГ5.9 SWOT АНАЛИЗАПОДИГАЊЕНАЈАВНАСВЕСТ
СИЛИ

СЛАБОСТИ

- Слабаинформираностна
граѓанитезазаконските
надлежнозазаштита
обврскивоодносна
наживотнасредина,
животнатасредина;
коее добрабазаза
обезбедување
- Неинформираностна
веродостојни
граѓанитеза
информации;
надлежноститеод
животнасредина,
Општинатаимавеблоциранивоцентралната
страницадокоја
илокалнатавласт;
граѓанитеимаат

- Постоиодделение,

-

-

континуиранпристап; - Недоволнопромовирање
на активностиза
ВоОпштинатапостои
подобрувањена
Одделениезаодноси
квалитетотнаживеење.
сојавноста;

- Општинатаима
воспоставено
соработкасо
невладиниотсектор;

- Функционираат
невладини
организации,
заинтересираниза
еколошкитепроблеми
воопштината;

- Постоидобра
комуникацијапомеѓу
Општинатаијавните
гласила;

- Општинатаима
организирано
проекти/ активности
засподелување
информацииод
областанаживотна
средина

МОЖНОСТИ
- Организирањенатрибини,
семинари,работилниции
стручнипредавања;
- Постојанонадополнувањена
веб- страницатана
Општината;
- Обезбедувањенафинансиски
фондовисодиректна
наменазаподигањена
јавнатасвествообластана
заштитанаживотната
средина;

ЗАКАНИ
- Немањедоволнофинансиски
средства;
- Немотивираностнанаставниот
кадарзадополнителнаработаво
активностикоисеоднесуваатна
животнатасредина;
- Незаинтересираностнаграѓаните.

- Поставувањенадисплеина
јавниместазаследењена
загадувањетовоОпштината;
- Отворањеназелентелефон
запријавувањееколошки
инциденти;
- Формирањенабиблиотекаод
областанаживотната
средина;
- Подготовканаинформативни
материјали;
- Едукацијананајмладите;
- Децидноимплементирањена
законскитеодредби,коисе
однесуваатнадостапностдо
информациииучествона
јавноставодонесувањена
одлуки.

- Граѓанитезанаатиго
користатсистемотза
пријавувањена
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СИЛИ

СЛАБОСТИ

МОЖНОСТИ

ЗАКАНИ

еколошкии
комуналнипроблеми

Прилог 6
ДОПОЛНИТЕЛНИ SWOT АНАЛИЗИ
ЗарадидобивањенајаснасликаодситеаспектинаживеењетовоОпштинаСтрумица,направени
сеидополнителниSWOT анализи35, коисеоднесуваатна:

35



Демографија(Прилог6.1);



Социјалнаблагосостојба(Прилог6.2);



Инфраструктура(Прилог6.3);



Локалнавласт(Прилог6.4)

Развиената Методологија за подготовка на ЛЕАП, препорачува да се разгледуваат посебно и прашањата на демографија, социјална

благосостојба, инфраструктура, локалнавласт и локалнаекономија, и покрај тоа штосе направени swot анализиво посебнитеобласти, кои
ЛокалниотКомитет и работните групи ги идентигфикуваакако приоритетнии карактеристичниза Општината. Заради тоа дополнителносе
разработениитиеаспекти.
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Локалнаекономија(Прилог6.5) и



Туризам(Прилог6.6).

ПРИЛОГ6.1 SWOT АНАЛИЗАДЕМОГРАФИЈА
Сили

Какодасеискористатсилите?

 Вкупнонаселение:
- Вкупномажи:
- Вкупножени:

54.676

 Промовирањенамалибизниси,
 Формирањездруженијана граѓани, коиби се вклучиле

27.340

вопроцеситенаразвојотнаОпштината,

27.336

 Ангажирањенамладитестручниневработеникадриво

Староснигрупи:

- 0 - 19 год. - 20 - 60 год. - над60 год. -

проектниактивностиодобластанаживотнатасредина.

15.256
31.711
7.709

Националнаприпадност:

-

Македонци

50.258

Турци

3.754

Срби

185

Роми

147

Бошњаци

6

Власи

3

Албанци

3
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320

- останати
Домаќинства:

15.896

Станови:

18.473

Просечен број на членови во домаќинствотое
3,44
Просечна станбена површина по член на
домаќинствотое
20,00 m2.
Слабости

 10.9%

Штоданаправимезадагипретворимеслабоститевосили

од домаќинствата во
општината се составениод 2 или повеќе
семејства,

 Обезбедување на услови за рамномерен развој на



Одвкупниотброј на населениена возраст
од 10 и повеќе години, 4,2 % се
неписмени

на Струмица, во согласност со кој Општината би ги
усогласила сите стари и би подготвила нови детални
урбанистичкипланови,



Густинана населеносте 170,1 жителина
км2

Можности

Општината,

 РедовноажурирањенаГенералниотурбанистичкиплан

 Урбанизација на неурбанизираните делови на

Општината, обезбедување на поквалитетен живот во
руралнитесредини, прекупоттикнувањена заживувањена
земјоделството,сточарството.
Искористувањенаможностите

 Зголемувањенастанбениотфонд,
 Изградбана станови, достапниза сите

 Реализација

 Обезбедување поволни услови за

производство.

корисници,

на
урбанистичкипланови,

нереализираните

деталните

 Искористувањена земјоделскотоземјиштеза органско

купувањенастановиилииздавањестанови
на користење со поволни кирии, за
најзагрозенитеструктуринанаселение,

 Развојнамалибизниси
 Производствонаорганскахрана.
Закани
Општата економска состојба во државата
влијаеврз зголемувањена невработеноста
на населението и во општината. Тоа
доведувадо постепеноосиромашувањена
истото.

Соштодагиизбегнемезаканите

 Промовирањеможностизановиработниместа,
 Привлекувањенастранскиинвестиции.

ПРИЛОГ6.2 SWOT АНАЛИЗАСОЦИЈАЛНАБЛАГОСОСТОЈБА
Сили

 Вкупно работоспособнонаселение (на

возрастод 15 и повеќегодини) е 43.740
лица, односно 80 % од вкупното
население,

 Стапканаписменост95,8 %,
 Структура на населението

во
согласност со школската подготовка
(писмени:45.961)

Какодасеискористатсилите?

 Искористувањенаработоспособнотонаселение,
 Стимулирање на едукација и доквалификација на

работоспособнотонаселение(невработено) за даможеда
се вклучи во бизниси, кои бараат специфичнознаење и
вештини,

 Ангажирањена невработенитеи работоспособнитево
разнипроекти,

 Примена на современи стандарди за квалитетно
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-

живеење.

8

содокторат

31

сомагистратура
соВСС

2.828

соВШС

1.617

соССС

17.007

соосмоодделение

11.858

со некомплетноосновнообразование
8.569

- безшколскаподготовка1.997
 Економскоактивнинавозрастод
15 иповеќегод.

25.238,

Една ЈЗУ „Здравствен дом“- Струмица -за
примарназдравственазаштитанаграѓаните,

 Домзадецаимлади„БлагојМучето“
Слабости

Штоданаправимезадагипретворимеслабоститевосили

 Неписмени(без основнообразование):
2.038,

 Отворање на центри за квалификација, односно
преквалификацијанаработоспособнотонаселение,

 Невработени: 12.301, од кои најголем
број се на возраст од 18 до 30 години
(5.458)

 Поттикнувањена невработенитеда се вклучатво мали

Можности

исреднипретпријатија,

 Вклучувањевосоцијалнипроекти,
Искористувањенаможностите

 Доквалификацијана работоспособното
население;
 Ангажирање на работоспособното
населениево активностиод јавенинтерес,
воорганизацијанаОпштината;
 Изработка на проекти и апликацииза
добивање на домашни и
инветициии донации,

странски

 Формирањепазарнатруд;
 Организирањена акцииза чистењена Општинатаили

другвидуредувањена парковско, булеварскоилиулично
зеленило;

 Привлекувањенастранскиинвестиции;
 Посредување на Општината помеѓу странски

инвеститории домашнисубјекти.

 Користењенаповолникредити.
Закани

Соштодагиизбегнемезаканите

 Нерасполагање со сопственост на

 Преносназемјиштетоодцентралнатаконопштинската

градскоземјиште;

власт,

 Незаинтересираностна населениетода

 Следење на политичкиот и економскиот тренд во
државатаивостранство,

го подобристепенот на образованиеили
својотживотенстандард;

 Несигурност и

инвестирање.

нестабилност

за

 Зголемување на ефикасноста при доделување на
земјиштезаинвестиционаградба,

 Скратувањенаадминистративнитепостапки.

ПРИЛОГ6.3 SWOT АНАЛИЗАОБЛАСТИНФРАСТРУКТУРА
Сили

Какодасеискористатсилите?
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 Претежно градска општина (65% од
населениетоживеевоградот);

 Ефикаснокористењена дистрибуиранатаелектричнаи

 главно поставени инфраструктурни
мрежи;

 Ефикасно користење на дистрибуираната вода за

 Поволна географска положба и

 Искористувањена постоењена спортскисали, базени,

транспортнаповрзаност;

 Уреденипаркинг– простори;
 Формирано булеварско и улично

топлинскаенергија,
пиење,

тенискиигралишта, фудбалскиигралишта, спортскисали
за кошарка за поголема активност на младината низ
натпревари,наградиисл.

зеленило(најголемдел се паркови, а има
достаи булеварскозеленило);

 84,4% од вкупниот број домаќинства
сеснабдуваатсоводаодјавенводовод;
 Покриеноста со канализациона мрежа
воградотизнесува95%,

 Електроенергетскамрежа - покриеност
100 %,
 Уличноосветлување- градоте покриен
90 % иповеќетонаселениместа,

 Започнате процесна гасификацијана
општината

 Телекомуникациска мрежа - 100 %
покриеностнанаселението,

 Постоење на спортски сали, базен,
фудбалски игралишта, спортски сали за
кошарка.
Слабости

Штоданаправимезадагипретворимеслабоститевосили

 Непостоењенапречистителнастаница;
 Недоизграденафекалнаканализација;
 Недоизградена
атмосферска

 Да се овозможат олеснувања (рати) на плаќање на
комуналиите;

канализација;

мрежа;

 Недоволенкапацитетна колекторскиот

 Да се спроведеПроектза изградбана пречистителна

системзаотпадниводи;

станица;

 Непостоењена топлификационамрежа

 Доизградба на фекалната и атмосферската
канализацијаисепарирањенамешовитатаканализација;

 Неконтролиранадиваградбаштоќе ја

 ПотребнисеинвеститоризареализацијанаДУПовите
;
 Дасе легализираатбесправноизграденитеобјектикои

воопштината;

оптоварипостојнатаинфраструктура;

 Општината нема сопственост на

земјиштето (земјиштето е во сопственост
наРМ).
Можности







 Инвестирање во комплетирање на локалната патна

севлезенивоДУП;

 Донесување правна регулатива за пренесување на
сопственостаназемјиштето(оддржавновоопштинско).
Искористувањенаможностите

ЕфикасноспроведувањенаДУПовите
;
Наменскидонацииодминистерствата;

 Да се понудат интересни локации за изградба на
можниинвеститори;

Странскидонации;

 Да се изработат проекти со кои ќе се конкурирадо
донаторите;

Меѓуопштинскасоработка;

Спроведување
децентрализација.

на

системот

за

 Да се врши притисок на централната власт за
донесувањеназаконскатарегулативаштонедостасува;
 Да се предефинирасопственостана земјиштетокое е
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водржавнасопственост.
Закани

 Нерасполагање со градежно земјиште
наОпштината.

Соштодагиизбегнемезаканите

 Функционирање на правна држава (инспекциски
службиисудскавласт),
 Целоснадецентрализацијанавласта.

ПРИЛОГ6.4 SWOT АНАЛИЗАОБЛАСТЛОКАЛНАВЛАСТ
Сили

 Организациско

работење
на
општинатаво сектории одделенија;

 Добростручнооспособенаопштинска

Какодасеискористатсилите?

 Ефикасноработењенаопштинскатаадминистрација;
 ИскористувањенастручниотпотенцијалвоОпштината;
 Вработувањена нови стручникадризарадиподобари

администрација;

побрзразвојнаОпштината;

 Определеностза развој на Општината

 Континуираноинформирањена граѓаните за работата
на Советот и воопшто работата во Општината преку веб
страница, електронски гласник и дневни печатени и
електронскимедиуми;

изајакнувањенанејзинатаулога;

 Транспарентност во процесот на

донесување на одлуки - вклучување на
граѓанитеијавноста;

 Големпотенцијалначовечкиресурси,
 Донесени голем број на Детални
урбанистиќкипланови.

Слабости

 Вработувањевклучувањево
/
проектимлади, образовани
кадри;

 Зголемен процент на изградба на објекти за
индивидуално и колективно живеење и објекти од јавен
интерес.
Штоданаправимедагипретворимеслабоститевосили

 Созаконприбирањенатаксиодопределениизвори;
 Вклучување во проекти кои би се финансирале од

 Расположивиотбуџетна Општинатаго
ограничува нивото на трошоци за
унапредувањенасостојбите,

Владатаиодстранскидонаторскиинституции;

 Долги постапки за усвојување на

 Скратувањена постапкитеза донесувањена стратешки

стратешките документи за развој на
Општината;

документиза општинатаи подобрувањена соработкатаи
разбирањетопомеѓуполитичкитечинителивоопштината;

 Недефинирани надлежности помеѓу
централнатаилокалнатавласт;

 Активновклучувањенаурбанитеи меснитезаеднициво
процесотнаработатанаОпштината;

 Недостаток на редовни механизми /

 Покренување иницијативи и барања за промена на

инструментиза подигањена јавнатасвест
награѓаните;

 Некомплетна база на податоци за
состојбитево ситеобластина живеењена
општината.

Можности
на
процесот на
децентрализацијаи реформаналокалната
администрација;

законите каде што има недодефиниранинадлежности на
општинитевоодноснацентралнатавласт;

 Отворањена Центар за информирањена граѓаните и
континуираноинформирањезаработатанаопштината;

 Ажурирањеинадградбанабазатанаподатоци;
 Развивањеи адекватнаприменанаГИС.
Искористувањенаможностите

 Завршување

 Формирањена нови службии вработувањена стручен

 Зајакнување на

 КреирањеполитиказаразвојнаОпштината;
 Аплицирањесопроектиза добивањесредстваза развој

функциите на
Општинатаможност
за креирање на
развојниполитикинанивонаОпштината;

 Искористувањена можностите, кои ги

кадар;

наОпштината;

 Едукација на администрацијата за брзо и ажурно
работење;
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даваЕУпрекуИПА– програмата,

 АжурирањенарегистаротнаНВОвоОпштината;
 Трансфер на искуства, знаења и информации од

 Обуки и семинари за јакнење на
капацитетитеналокалнатавласт;

работатанадругиопштини;

 Соработкасоневладиниот, научниоти

 Формирање на регионални центри и служби за

бизниссекторот
;

спроведувањенаусогласенинадлежности.

 Спроведување

на Законот
регионаленекономскиразвој.

за

Закани

Соштодагиизбегнемезаканите

 Доцнење

на
процесот
децентрализацијанавласта;

на

 Недоволенфинансискипотенцијална
Општината за да ги реализира
поставенитецелии воспоставувањедобра
организацијанаработењето.

 Поттикнувањенаиницијативизапоуспешнареализација
надецентрализацијата;

 Поуспешно прибирање на такси од активности во
надлежностнаОпштината;

 Достапностдо националнии меѓународнифинансиски
програми.

ПРИЛОГ6.5 SWOT АНАЛИЗАОБЛАСТЛОКАЛНАЕКОНОМИЈА
Сили

Какодасеискористатсилите?

 Бројот на активниделовнисубјекти во

општината е: 2.394, во кои влегуваат
следнитесектори36:

- Земјоделство, рибарствои шумарство
– 60

- Рударствои вадењекамен– 3
- Преработувачкаиндустрија- 270
- Снабдување со електрична енергија,

 Развивањенаеколошкоприфатливипроизводи;
 Примена на современи стандарди за квалитет,
воведување на стандарди за управување со животната
средина;

 Применанаконцептотзаодржливразвој;
 Развојназемјоделскотопроизводство-здравахрана.

гас, пареа иклиматизација-2

- Снабдувањесо вода, отстранувањена

отпадниводи, управувањесо отпади
дејности за санација на околината–
5%

- Градежништво-115
- Трговијана големои мало; поправка
навозила, мотоцикли–1.052

- Транспорти складирање-138
- Објекти за сместување и сервисни
дејностисохрана– 129

- Информациии комуникации–31
- Финансиски дејности и дејности на
осигурување-17

- Дејностиво врскасо недвиженимот12

36 Извор: Државензаводза статистика,

Активниделовнисубјектипосекторина дејноство согласностсо НКДРев.2, состојбана 31 декември

2015
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- Стручни, научнии техничкидејности201

- Административнии помошниуслужни
дејности-31

- Јавнауправаи одбрана; задолжителна
социјалназаштит-5
Образование-31

-

Здравствои социјалнаработа– 111
Уметност,забаваирекреација–33
Другиуслужнидејности-152

 Постои едношалтерски систем за
поедноставување на постапките
формирањенановифирми;

за

Слабости

Штоданаправимезадагипретворимеслабоститевосили

 Користењенанискоквалитетнифосилни
горива, како енергенси во стопанските
субјекти;

 Користењенаалтернативниизворинаенергија;
 Обезбедување на ефикасност во користење на

 Мала апсорпциона моќ за повеќе

 Промоција на капацитетите на Општината пред

вработувања кај стопанските субјекти во
Општината;

енергијата;

можниинвеститори;

 Слаб процент на домашнии странски
инвестиции;
Можности

 Ефикасно

функционирање
едношалтерскиотсистем,

Искористувањенаможностите
на

 Воведување на бенефиции за
стопанскитесубјекти, за применана чисти
технологии, користење на алтернативни
енергии и ефикасно користење на
енергенсите,
 Кредитирање на мали и средни

претпријатија,

 Зголемување на бројот на стопански субјекти во
Општинатаи зголемувањена буџетотна Општината(од
такси);





Подобарквалитетнаживеење;
Подобренабизнисклима
;
Зголемувањенаапсорпционатамоќзавработување;

Подобрување на функционирањето на стопанските
субјекти.

 Организирање во секторски стопански
комори.
Закани






Соштодагиизбегнемезаканите
Глобалнатарецесија;
Лошаекономскасостојбаводржавата;
Високикредитникамати;
Неефикасностнаправниотсистем.

 Подготовкаи спроведувањенанационалнии локални
стратегиизаекономскиразвој;
 Намалувањеназадолжувањатаконстранство;
 Воспоставувањена ефикаснаи мотивирачкаданочна
политика;

 Ориентација кон стопански активности, кои не се
зависниодглобалниотпазар;

 Стимулирањенаекономскатасоработкасоземјитена
БалканотиЈугоисточнаЕвропа;
 Воспоставување

на независно
функционирањенаправнатадржава.

судство

и

ПРИЛОГ6.6 SWOT АНАЛИЗАТУРИЗАМ
-
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Сили

Какодасеискористатсилите?

 Постојат вредни и уникатни културноисторискиспоменици;

 Постоење на карактеристични и вредни

 Поттикнувањеи промовирањенатуризмот;
 Изработканапромотивниматеријализапромоцијана

туристичкилокацииизнаменитости;

верски објекти (Комплексот цркви "Св.15
Тивериополскимаченици", "Св. Петнаесет",
Манастирската црква во Вељуса "Св.
Богородица Елеуса" (Милостива), "Св. 40
Севастиски маченици", манастирот "Св.
Илија" итн.

 Постоење

на атрактивни природни
богатства/ водопади(Габровскиводопад);

 Постоипотенцијалза развојнаалтернативен
туризам;

 Постои проект и веб сајт за развој на
алтернативен
туризам
http://come2strumica.mk/);

(www.

 Постојат термални извори и бања (Бања
Банско) којасекористизалекување;

 Има голем број на сместувачки капацитети
(хотели, мотели)

 Востановен е традиционален карневал,
културниизабавнислучувања.

Слабости

Штоданаправимезадагипретворимеслабоститевосили

 Мал број на приватни сместувачки
капацитетисоби
/ апартмани;

 Поттикнување на населението да отвора приватни

 Недоволно финансиски средства за
поголемиинвестициивотуризмот;

 Користење на средства од најразлични фондови за

Можности

капацитетикадеќеможедасесместувааттуристи;
промоцијанатуризмот;

Искористувањенаможностите

 Ангажирање

на
невработеното
населениеводавањеуслугизасместување;

 Зголемување на бројот на вработени лица и

 Одбележување
на
пешачки/
велосипедски патеки кои може да се
користатзатуристичкицели;

 Привлекувањенапоголембројнатуристивотекотна
целатагодина;

зголемувањенаприходитенанаселението;

 Едукација и поттикнување на населението да се
вклучи во промоција и реализирање на туристичката
понуда;

Закани

 Лошаекономскасостојбаводржавата;
 Неможност од обезбедување на

средствазаинвестициивотуризмот;

Соштодагиизбегнемезаканите

 Подготовкаи спроведувањенастратегииза развојна
туризмот;

 Подготовкана проектии аплицирањеза средствакај

странскидонатори;
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