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Предмет:   Извештај за спроведување на План за квалитет на воздухот 2021 и Мерки за 

подобрување на квалитет на воздухот 

 

Почитувани, 

           Се до 25 Јануари 2018 година Општина Струмица не беше вклучена во мониторинг 

мрежата  на Република Македонија за следење на загаденоста на амбиентниот воздух. Не беа 

извршени мерења за состојбата на воздухот во градското подрачје. Со заложба на 

Министерството за Животна средина и просторно планирање се постави станица за 

мониторинг на амбиентниот воздух  во дворот на Општа болница до здравниот дом 

(записникот од избор на локација ви го приложуваме ) .  Со поставување на станицата за 

мониторинг на амбиентниот воздух  Струмица за прв пат доби официјални податоци за 

состојбата на воздухот врз основа на кои може да се превземмат мерки како што е Акционен 

план за подобрување на амбиентниот воздух и План за амбиентен воздух.  На 25.01.2018 

станицата официјално беше приклучена на републичката мрежа за мониторинг на квалитетот 

на воздухот на Министерството за Животна средина и просторно планирање 

(МЗЖСПП).Следењето на податоците на концентрациите може да се следат на Web страната 

на МЗЖСПП  на air.moepp.gov.mk, Од таа дата па до денес добиваме релевантни податоци за 

состојбата со загаденоста на амбиентниот воздух.  

 

 
До: Министерство за животна 

средина и просторно планирање 
Плоштад Пресвета Богородица бр.3 
Скопје 1000 

  

http://www.strumica.gov.mk/


После изминати неполни 10 месеци на работата на мониторинг станицата поставена во 

дворот на Општа болница и следејки ги параметрите на супстанциите во амбиентниот воздух 

изработен е Акционен план за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух и Мерките 

и активностите за инплементација на Акциониот план кои беа усвоени на седница на Советот 

на Општина Струмица одржана на 31.12.2018 година , кој претставува склоп на мерки за 

алармирање и информирање на јавноста и во август 2019 година беше изработен и Планот за 

намалување  на загадувањето и подобрување на квалитетот на воздухот 2019-2024 година 

истотака донесен на седница на совет. 

Согласно горенаведените документи овој редовен извештај е за реализираните 

активности за 2021 година. 

- -Редовно информирање на граѓаните за надминување на Прагот на  алармирање 

и  Прагот на информирање на јавноста за периодот кога се надминати 

среднодневните концентрации на опасните супстанци во воздухот. 

- Проширување на дистрибутивната гасоводната мрежа во Општина Струмица за 

нови седум километри со кредит во изност од 26 милиони денари, со што 

вкупната гасоводна мрежа ќе изнесува 43 километар.Целта на проширувањето е 

да се опфатат поголем број корисници на природниот гас. 

- Редовна контрола на прашината на градилишта и локациите каде се врши 

градење/уривање на објекти: прскање вода и редовно миење на гумите на 

камионите пред тие да го напуштат градилиштето или локацијата каде се врши 

градење/уривање. 

- Спречување на појавата на прашина по улиците преку интензивирање на 

чистењето на улиците и тротоарите. Со донесувањето на овие планови редовно 

се чистат и мијат улиците во градот и населените места за спречување на  

појавата на прашина и со тоа да допринесеме за намалување на 

аерозагадувањето- тековни работни активности на комуналното предпријатије, 

- Промовирање, субвенционирање и изградба на велосипедсти патеки како 

замена на превозните средства Субвенционирање на купување на нов велосипед 

за 2021 година потрошени 800.000 денари за субвенционирање на  велосипеди. 

Во почеток е имплементација и на проектот велоград- проект финансиран преку 

европската унија имплементиран преку одд.за мегународна соработка. 

- Постојан надзор на инсталациите со А и Б ИСКЗ дозволи и нивните емисии, 

како и предложените мерки за заштита на воздухот од страна на инсталациите- 

тековни административни трошоци. 



- Зголемување на енергетската ефикасност, управување со енергијата и контрола 

во јавните установи : поставување термостати, штедливи светилки, топлинска 

изолација (ѕидови, покрив, прозорци) – промена на салонитен кров дом на АРМ 

Струмица во вредност од 2.800.000 денари. 

- Континуирано се заменуваат обичните светилки со нови штедливи лед светилки 

направена е замена на Булеварите Гоце Делчев, Ленинова, Маршат Тито, 

Големиот парк на општина Струмица, кванташкиот пазар ,во поголемите 

населени места итн. тенденцијата и стремежот на општината е целосно да  

бидат заменети старите со нови лед светилки до 2023 година. 

- Во процес на гасификација (градежни работи) на ООУ Герас Цунев 

Просениково и Маршал Тито Муртино, ,  

- Гасифицирана е Општа Болница Струмица вкупна сума 7.200,000 денари 

- Во процес на јавна набавка преку генерален секретаријат на Влада на РСМ за 

почетоко на наредната година е и гасификација на ОУ Даме Груев населено 

место Куклиш вкупна сума 2.200,000 денари, како и промена со инвертор клими 

на подрачните училишта во Рич и Попчево. 

- Подобрени контроли насочени кон палење огнови на отворено, палење 

земјоделски остатоци и шумски пожари 

- Заштита на постоечките зелени површини и зголемување на зелените површини 

во урбаните области – изграден нов парк во втора урбана заедница 2.000,000 

денари. 

- Поставени прочистувачи на воздух во ООУ Никола Вапцаров Струмица. 

- Добиени средства 2.000,000 денари преку генералниот секретаријат на РСМ 

јавен повик за реализација на програмата за намалување на аерозагадувањето за 

2020 година – енергетска ефикасност за промена на столарија за СОУ Никола 

Карев , ОУ Маршал Тито и ОУ Сандо Масев Струмица-Водоча 
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