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НА ПРВО МЕСТО

Почитувани,

„Климатските промени ... не се ништо друго, 

туку една форма на бавно умирање".

Мислам дека малкумина од нас на ма-
пата на светот можат да ја пронајдат малата 
островска земја по име Тувалу, но затоа, пак, сум 
сигурен дека многумина слушнале за нејзината 
тажна судбина, за исчезнувањето. 

Покачување на  морското ниво секој-
дневно, малку по малку, го голта копното на оваа  

пацифичка земја, а десетте илјади жители по се изгледа ќе бидат првите, но за 
жал не и последните жртви на енормното загадување,  чија последица, пак, е  
глобалното затоплување. Затоа,  според прогнозите слична судбина можеби 
ќе споделат и Индија, Бангладеш, Малдивите...

Тувалу е само почетокот на она што допрва го чека човештвото 
планетата Земја доколку не се преземат итни мерки со цел да се спречи 
агресивното загадување на животната средина. Тоа влијае врз сите нас, без 
разлика дали сме жители на богата или сиромашна земја, дали сме дел од 
Европа, Азија, Африка, Америка, Австралија. Штетните материи допираат 
насекаде и никој не може да се изолира од нив. 

Долгогодишните апели од научниците дека постојаното загадување 
на водата, почвата и воздухот ќе остават трајни последици врз идните 
генерации никако да вродат со плод. Нефункционални се скоро сите 
конвенции и протоколи, затоа што на нив не се придржуваат најголемите 
загадувачи, за кои и понатаму профитот го зазема приоритетот во нивното 
работење. Но тоа не останува неказнето, па затоа природата секоја година се 
пожестоко почна да го враќа ударот. Сите сме сведоци  на се постудени зими и 
пожешки лета, на торнада и урагани кои уриваат буквално се пред себе. 
Данокот на загадувањето мора да се плати.

Колку е важна животната средина зборува фактот што речиси сите 
држави во светот правото на живеење во здрава околина го ставаат во својот 
највисок државен акт-Уставот. Така е и во Република Македонија со кој се 
гарантира животот во чиста околина, иако реалноста не оди во прилог на оваа 
уставна заложба. Самиот факт што жителите на главниот град на републи-
ката, Скопје, дишат воздух во кој загаденоста е поголема и до дваесет пати од 
дозволеното, зборува за големата негрижа кога станува збор за заштитата на 
животната средина. Во слични околности живеат и жителите на Тетово, град 
кој поради несредените работи со депонирањето на сметот буквално е во трка 
со Скопје, за приматот најзагаден град во Македонија.

Загадувањето не остава последици само по природата, за жал, тоа 
удира и по здравјето на човекот, па затоа сите ние треба да сме уште повеќе 
загрижени заради инертноста кон оваа појава. Последиците и маките од 
загаденоста најдобро на себе ги почувствуваа Велешани, па токму затоа тие 
се најгласни и најборбени при самата помисла за рестартирање на 
Топилницата за олово и цинк, која со години ги труеше, а чии последици тешко 
дека некогаш ќе се искоренат.

Луѓето велат дека ако го загубиш здравјето тогаш си загубил се. Токму 
затоа сите заедно треба да работиме на подигнување на свеста дека 
заштитата на средината во која живееме нема цена. Таа не може да се мери, 
ниту во литри преработени бензински октани, ниту во произведени вреќи со 
бетон, ниту во тони преработена руда.

Дека треба да се работи на подигнувањето на свеста на сите, а 
посебно на граѓаните, покажуваат и бројките на поплаките кои минатата 
година пристигнаа на адресата на Омбудсманот. Скромната статистика 
покажува дека во Македонија владее ниска свест за значењето на заштитата 
на животната средина. Убеден сум дека проактивната улога на граѓаните ќе 
влијае и врз надлежните институции позабрзано да ги имплементираат сите 
стратегии кои имаат за цел поголем степен на заштита на почвата, воздухот, 
водата. 

Кога пред околу дванаесет години беше објавена мапата на светот во 
која половина Франција беше прикажана под вода, како резултат на 
глобалното затоплување, а голем број островски земји беа избришани, 
многумина можеби мислеа дека тоа е само претерување на луцидните 
научници. Но примерот со Тувалу е само еден доказ дека тоа не е шега.

         

Иџет Мемети

www.ombudsman.mk   |  Ул. Димитрие Чуповски бр. 2 Скопје (Зграда на АД “Пелагонија”)

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Дефинирана како простор на сите живи организми и природни 
богатства, односно простор на природните и создадените вредности, нивните 
меѓусебни односи и вкупниот простор во кој човекот живее и во кој се сместени 
населбите, добрата во општа употреба, индустриските и другите објекти, 
вклучително и амбиенталниот воздух, почвата и водите, животната средина 
претставува исклучително комплексна област постојано изложена на разни 
влијанија од бројни општествени субјекти, пред се на човекот. Поради ова, не 
случајно заштитата и унапредувањето на животната средина и природата е 
утврдена како една од темелните вредности на уставниот поредок. 

Несомнено е дека општествениот развој, како на глобален така и на 
микро план во границите на Република Македонија, не може и не треба да се 
спречи, но исто така е неспорно дека човековите дејствија во желбата за 
поголем профит и полагоден живот во голема мера негативно се одразуваат и 
прават ненадоместливи штети врз животната средина, што претставуваат 
сериозна закана за опстанокот на човекот. Според тоа, балансот помеѓу 
потребата за цивилизациски развој и за зачувување на животната средина е 
неопходно потребен, што секако оди во спрега со потребата за јакнење на 
свеста на граѓаните. Ако ги погледнеме состојбите во Република Македонија, 
веднаш можеме да констатираме дека и покрај солидната законска регулатива 
со која е предвидена заштита и унапредување на сите сегменти на животната 
средина, сепак не може да се каже дека граѓаните дишат чист воздух, јадат 
здрава храна и пијат чиста вода.

Сакале да признаеме или не, резултатите од мерењата на амби-
енталниот воздух во Скопје, иако состојбата сигурно не е многу поразлична и 
во другите градови во кои функционираат поголеми индустриски капацитети, 
покажува дека граѓаните дишат воздух со енормни концентрации на штетни 
материи, дека добар дел од храната што ја јадат е произведена на почва во која 
има недозволено големи концентрации на тешки метали или штетни хемиски 
супстанци и дека не ретко многу од нив пијат хемиски или бактериолошки 
неисправна вода.  

Оттука, не е доволно само нормативно уредување на заштитата и 
унапредувањето на животната средина, туку и нејзина имплементација во 
практиката и доследно спроведување на начелото на одржлив развој, што 
подразбира дека системот на заштита на животната средина треба да се 
заснова на усвојување и спроведување политики што обезбедуваат 
пропорционалност помеѓу потребите за развој од една и потребите за заштита 
на животната средина од друга страна. Меѓутоа, познато е дека најголемиот 
дел од големите загадувачи (металуршки комбинати, рудници и флотации и 
други преработувачки капацитети во примарната дејност) не се обезбедени со 
интегрирани еколошки дозволи и дека се до 2014 година мораат да бидат 
жртви на емисијата на разни штетни супстанци како резултат на нивната 
дејност, па така практичната имплементација на овие начела наспроти користа 
од профитот малку ќе ги засега нивните сопственици. 

Впечаток е дека државните и институциите на локалната власт 
надлежни за имплементација на законската регулатива како да се повеќе 
заинтересирани само за нормативно регулирање, следење на состојбите со 
повремени акции за подигање на еколошката свест и регистрирање на 
состојбите. Меѓутоа, нема вложувања во инфраструктурата, како и соодветно 
казнување на загадувачите, подобрување на состојбите со прибирање 
комунален отпад и изградба на објекти за негово рециклирање,  зголемување 
на инспекцискиот надзор во превентивна функција, но и доследно,  прифа-
ќање на препораките на Народниот правобранител.

(продолжува на страна 2)

ОД РАБОТАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Констатации

Недостасуваат превентивни активности за спречување на ризиците 
за загадување на животната средина, како и санкционирање на загадувачите.

Отсуствуваат соодветни активности за едукација и информирање на 
граѓаните за нивното право на здрава животна средина, но и за обврската за 
нејзино зачувување.

Препораки

Зголемување на превентивната активност на инспекциските служби на 
централно и на локално ниво за детектирање на можните ризици за 
загадување на животната средина и соодветно санкционирање на 
загадувачите. 

Преземање активности за едукација и информирање на граѓаните за 
правото на здрава животна средина и за нивната обврска да се грижат за 
животната средина.
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 Што се однесува до состојбата со заштитата и остварувањето на поединечни и повреди на права на поголеми групи граѓани во областа на животната 
средина во изминатата година, со исклучок на енергичната реакција на граѓаните на Велес против рестартирањето на Топилницата за олово и цинк „Злетово“, за 
жал беа доставени исклучително мал број претставки.

Бројката од помалку од 30 претставки поднесени во текот на целата измината година заради загрозено право поради зголемено ниво на бучава, поради 
непријатна миризба од отпадни води или за пристап до информации во областа на животната средина, право што произлегува од Архуската конвенција и 
домашната законска регулатива, наспроти вкупно регистрирани во институцијата, навистина е загрижувачки показател за исклучително ниската еколошка свест 
на граѓаните на Република Македонија или можеби за отсуство на свест за последиците по здравјето и животот во услови на енормни загадувања на: воздухот, 
водите и почвата. На ваквата неповолна состојба на еколошката свест неминовно е да се влијаат пред се државните и институциите на локалната власт, но и 
останатите општествени субјекти 

(продолжение од страна 1)

НЕКОЛКУ БИТНИ ФАКТИ ЗА ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛУВАЊЕ

    Последиците од глобалното затоплување се следните:
  Пораст на температурата за 1,5-4,5 °C на 100-150 години

  Топење на мразот на поларните делови од планетата Земја

  Пораст на нивото на  морето (топење на мразот предизвикува покачување на морското ниво при што доаѓа до поплавување на некои острови и брегови)

  Временски непогоди: зголемен број на суши и пожари, зголемување на облачноста, поплави, урагани 

  Влијание врз здравјето на луѓето: смртоносни топлотни бранови, лош воздух, алергии и астма 

  Изумирање на животинските видови

Што треба да се направи за да се спречи затоплувањето?

Човековото влијание на глобалното затоплување денес е големо. За прв пат 
во историјата на Земјата, луѓето ја имаат, можеби, одлучувачката улога за иднината 
на климатските промени. Потоплата иднина може да биде резултат на денешните 
активности на луѓето во кои се ослободуваат големи количества на гасови коишто ја 
задржуваат топлината. Овие гасови се дел од причините за зголемување на 
температурата за 0,5 степени за последните 100 год. Денес за секој од над 6 
милијарди луѓе на планетата скоро 6 тони СО  се исфрлаа во атмосферата годишно. 2

Како резултат на нашите активности концентрациите на СО  се покачени за 30 % во 2

последните 250 год. Индустриски развиените земји денес најмногу ослободуваат 
СО  , додека емисијата на СО  во земјите во развој е во подем.2 2

 Најголемата одговорност им припаѓа на развиените земји (главно САД,  
Европа и  Јапонија). Овие земји би требало да вложат најголеми напори за 
редуцирање на емисиите. Бидејќи најголема последица од климатските промени ќе 
биде сушата и недостигот од вода, треба да се обрне големо внимание кон 
решавање на овој проблем. Кјото протокол (KP) претставува мошне важен чекор во 
органичувањето на емисијата на стакленичките гасови (CO , CH , N O, HFCs, PFCs, 2 4 2

SF ) бидејќи за прв пат се специфицирани правни обврски. Согласно со KP 6

развиените земји имаат специфични обврски: во првиот период (2008-2012), тие 
треба да ги намалат вкупните емисии на стакленичките гасови за најмалку 5 % во 
споредба со емисиите на 1990 година. Договорените цели се разликуваат помеѓу 
развиените земји (САД се обврзале да ги намалат емисиите за 7 %, Европската 
Унија (EU) како целина за 8 %, Јапонија и Канада за 6 %. Неодамна, САД ја повлекле 
својата обврска во рамките на KP, предизвикувајќи вознемирување од светски 
рамки.

Следните статистички податоци се разочарувачки:

 Земјата станува се потопла. Во 1995 година Светската научна заедница 
извести дека промената е веќе присутна и дека планетата Земја во минатото 
столетие се затоплила за 0,5°C. Уште во 1896 година големиот шведски хемичар 
Свенте Арениус предвидувал дека со удвојување на концентрацијата на CO  во 2

атмосферата преку согорување на фосилните горива, можно е глобалната 
температура да порасне за 5,5 °C. Ова не е далеку од вредностите 1,5 °C до 4,5 °C 
кои сега се добиваат од компјутерските симулации на климата за двојно 
зголемување на CO  во атмосферата.2

Доколку не се преземат мерки за решавање на глобалното 
затоплување:

 Нивото на CO  се зголемува постојано. Во текот на последниот век тоа се 2

зголемило за цели 30 %. Ако не се редуцира порастот на популацијата и употребата 
на фосилни горива нивото на СО  ќе се удвои некаде во средината на  21 век.2

 Најважно, дел од поларните санти мраз може да се стопат и тоа да доведе 
до покачување на нивото на водата во морињата, кое што веќе е покачено помеѓу 
10 и 25 cm во последните 100 години, а до 2050 може да стане и тројно со што 
огромни крајбрежни површини, кои се многу густо населени, областите кои што се 
наоѓаат на помала надморска височина па дури и цели држави ќе останат под 
вода.Toa делумно настанува поради ширењето на водата кога таа се загрева.

 Ако дозволиме температурата да порасне за 4 степени, тогаш ќе настане 
еден општ хаос на целата Земја. Климатскиот систем веќе трпи промени поради 
топењето на сантите на Артикот, но со пораст за 4 степени и целосно топење на 
поларниот мраз ќе биде неизбежно, што ќе предизвика зголемување на нивото на 
морето за 70-80 m. Сите светски крајбрежја ќе бидат поплавени, заедно со 
пристаништата, градовите, инфраструктурата и плодната почва. Релјефот на 
Земјата ќе биде како оној после Леденото доба, кога нивото на морето пораснало 
за 120 м. Замрзнатото земјиште (Вечен мраз) во арктичкиот предел на Алјаска и 
Сибир веќе почнало да се топи, нарушувајќи ги екосистемите и инфраструктурата.
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 Aко основна функција на државниот апарат е, врз основа на 

добиениот легитимитет од граѓаните, да го овозможи остварувањето на 

заедничките потреби на различните граѓански групи развивајќи механизми 

за остварувањето на уставно загарантираните права, тогаш е јасно дека 

водечката идеја на еден министер за животна средина во раководењето на 

Министерството за животна средина и просторно планирање е максимално 

обезбедување на услови за остварување на основното право на граѓаните 

на Република Македонија да живеат во чиста и здрава животна средина.

 Во тој правец се насочени сите наши напори, со оглед дека секторот 

животна средина е еден од најкомплексните и неговото управување бара 

силни заложби за координација, високи финасиски средства и инвестиции и 

големи одговорности на администрациите на централно и локално ниво. 

 Проблемите во животната средина со кои се соочуваат граѓаните на 

Република Македонија се многу слични со оние во другите земји од регионот. 

Недостаток на регионални интегрирани системи за управување со 

комунален цврст отпад, недостаток на системи за управување со посебни 

видови на отпад, вклучувајќи го и опасниот, недоволна покриеност на 

населените места и општините со системи за собирање и третман на 

отпадни води (особено за агломерации со над 10.000 жители), потреба од 

воспоставување на интегрирано управување со речен слив, согласно новиот 

Закон за води, загаденост на воздухот со различен интензитет во различни 

делови на земјата, контаминираност на почвата што резултира со 

производство на земјоделски производи со несоодветен квалитет од 

подрачјата со контаминирани почви, климатски промени, како и наследени 

жешки точки се дел од идентификуваните проблеми со кои се соочуваме. 

 Дел од тие состојби се историски и наследени, дел се резултат на 

различни влијанија на современиот начин на живеење, дел се наши 

национални проблеми, а дел од нив се регионални и глобални. 

 Министерството за животна средина и просторно планирање преку 

своите стратешки, програмски и плански активности реализирани преку 

соодветните служби, настојува стратешки да го води овој сектор во правец 

на максимална заштита на животната средина и обезбедување на одржлив 

развој. Во текот на 2012 година се преземени низа активности и се започнати 

или реализирани низа проекти, а со ист интензитет ќе се продолжи и во 2013 

година.

 Нашата одговорност е уште поголема ако се земе предвид дека ние 

не само што треба да обезбедиме здрава и чиста животна средина, туку 

треба да обезбедиме и правилно управување со природните ресурси како 

што се слатките води, биолошката и пределска разновидност и сл. со кои 

изобилува  Република Македонија. Со тоа всушност обезбедуваме одржлив 

развој и квалитетен живот и на сегашните, но и на идните генерации. 

 И уште понатаму, решавајќи ги проблемите во животната средина 

на својата територија, ние се вклучуваме во решавање на регионалните и 

глобалните еколошки проблеми исполнувајќи ги во исто време обврските 

кои ги имаме кон потпишаните меѓународни договори.

 

 Ако направиме преглед на достигнувањата во областа на 

животната средина во Македонија прво што би споменал, а е од голема 

важност, е фактот дека во правната регулатива за животна средина речиси 

целосно е транспонирано европското законодавство и се вградени високите 

европски еколошки стандарди прилагодени на домашните услови. Тоа 

претставува солидна основа и рамка за остварување на нашата мисија и 

како министерство и како држава, а во која секако централна фигура е 

граѓанинот. 

Движејќи се по тој пат, во претстоечкиот период не очекува работа во правец 

на  заокружување на постоечката правна рамка со подзаконски акти кои 

треба да обезбедат поуспешни и поефикасни механизми за мониторинг и за 

спроведување на донесените закони. Дури со создавање на услови за 

максимално почитување и применување на законите ќе ја постигнеме 

нашата крајна цел. 

 Но, заштитата на животната средина е комлексна и бара интегриран 

пристап и широко вклучување на сите општествени субјекти и во крајна 

линија вклучување на секој поединец. Ниеден закон не може да биде 

доволно добар доколку не се почитува и доколку немаме развиена свест и 

одговорност да го чуваме и унапредуваме она што сме го наследиле од 

минатите генерации, а им го должиме на идните. 

 

 Со процесот на децентрализација голем дел од ингеренциите во 

областа се пренесени на локално ниво. Меѓутоа, она што е заедничко е 

фактот дека институционалните и човечките капацитети и на национално и 

на локално ниво се недоволни, а недоволни се и во инволвираните субјекти 

(особено во индустрискиот сектор) кои што треба да ги спроведуваат 

директивите на ЕУ транспонирани во македонското законодавство. 

Реализирајќи ги нашите политики, а водејќи сметка за потребите и 

можностите на стопанските субјекти сосема е јасно зошто некогаш мораме 

да понудиме алтернативни, избалансирани, односно усогласувачки мерки. 

Наша цел не е да ја уназадуваме економијата туку да создадеме услови и да 

ги надминуваме препреките и слабостите. 

Г. АБДИЛАЌИМ А ДЕМИ - МИНИСТЕР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ЗДРАВА И ЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА ИМПEРAТИВ ЗА СИТЕ НАС

Поголеми проекти реализирани или започнати со 
реализација во 2012 година

Спроведување на постапка за доделување на концесија за 

финансирање, проектирање, изградба и управување со регионални 

депонии за комунален цврст отпад во Југоисточен плански регион

Спроведување на постапката за доделување на концесија за 

финансирање, проектирање, изградба и управување со регионални 

депонии за комунален цврст отпад во Полошки плански регион

Воспоставување на системи за управување со посебни видови 

на отпад (отпад од пакување, отпад од батерии и акумулатори, 

елктронски отпад, медицински отпад и друго)

Проект за изградба на систем за зафаќање и транспорт на вода 

од бунарско подрачје Долна Ада до препумпна станица (проект 

Паљурци – Дојранско Езеро)

Изработка на план за управување со речен басен  Брегалница

Проектирање и изградба на филтер станица на системот за 

водоснабдување во Гостивар

Изградба на пречистителна станица во Гевгелија 

Проект за изградба на канализација и пречистителна станица за 

отпадни води во Прилеп

Проектирање и изградба на пречистителна станица за отпадни 

води во населено место Волково, општина Ѓорче Петров

Изградба на пречистителна станица за отпадни води за селата 

Глумово и Шишево, Општина Сарај

Изградба на дел од фекална канализација во населено место 

Сингелиќ, општина Гази Баба

Изградба на канал за собирање на фекална и атмосферска вода 

во општина Арачиново
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 Во таа насока државата ќе продолжи со зајакнување на наци-

оналниот систем на управување со животната средина, со зајакнување на 

капацитетите на администрацијата на централно и на локално ниво, како и 

обезбедување капацитет и институционални структури потребни за забрзан 

процес на идентификација, подготвување и имплементација на програми и 

проекти според барањата за мултилатерална и билатерална поддршка.

 

 Во исто време и Државниот инспекторат за животна средина, 

комплементарно со локалните инспекциски служби за животна средина 

презема засилени мерки на контрола, како и превентивни активности за 

детектирање на можните ризици за загадување на животната средина и 

соодветно санкционирање на загадувачите. Ако успееме да обезбедиме 

висока приоритетност на проблемите со животната средина во другите 

државни политики, ако обезбедиме применување на  интегриран пристап во 

решавањето на проблемите во областа, особено во управувањето со 

водните ресурси и управувањето со отпадот, во правец на обезбедување на  

капитални инвестиции за финансирање на инфраструктурата во овие 

области, можеме да зборуваме за добар национален систем за заштита на 

животната средина, кој од друга страна бара развиена јавна свест и 

почитување на препознатливи позитивни начини на однесување кон 

животната средина од секој општествен субјект и од секој поединец. 
ИЗВЕШТАЈ ОД ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР ВО 2012 
ГОДИНА

 Во делот на инспекцискиот надзор  во текот на 2012 година се 

направени 2.594 инспекциски надзори при што беа изготвени 2.594 

Записници за констатација со кои се констатираат одредени состојби 

затекнати на лице место при вршење на инспекциски увид, при што беа 

донесени 335 решенија со кои им се наредува извршување на одредени 

активности на правните субјекти или физички лица  или се забрануваат 

одредени активности во инспекциска постапка.          

 Поднесени се 45 прекршочни постапки (платни налози или 

прекршочна комисија) и 10 кривични постапки. 

 Изготвени се вкупно 145 известувања со кои се известуваат правни 

и физички лица и др. за одредени наоди од управната постапка (општини, 

граѓани, невладини организации и сл.).

ПРЕПОРАКИ ВО СОСТОЈБИ НА ЗГОЛЕМЕНИ 
КОНЦЕНТРАЦИИ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ СУПСТАНЦИ 
ВО ВОЗДУХОТ:

Граѓаните да не ги користат своите возила без поголема потреба,     

повеќе лица да се возат со едно возило во истовреме;

Да се користи јавниот превоз;

Да се користи чисто гориво за затоплување на индивидуалните 

домаќинства;

Да не се користи за затоплување на индивидуалните домаќинства 

прегорено отпадно масло (моторно, хидраулично и од масло од дома-

ќинствата), лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, ПЕТ 

амбалажа, парчиња гума и било каков синтетички материи;

Ограничени движења и активности на отворен простор на најранливата 

популација (деца, стари лица, болни од хоронични болести на белодро-

бниот и срцевиот садовен систем, со посебен ризик за болните од бeло-

дробна астма), но и за лицата кои својот професионален ангажман го 

обавуваат на отворен простор во загадените зони на градот.

Секоја зима, особено во пого-

лемите градови, зачестуваат 

вестите дека граѓаните дишат 

штетен воздух. Кој, од ваша пер-

спектива, е главниот виновник за 

ваквата состојба? 

Загадувачките гасови и 

м ат е р и и  в о  в о зд у х от  гл а в н о 

произлегуваат од процесите на согорување на горивата, од прашината и 

градежните активности, индустриските активности и секако од сообраќајот. 

Конкретно по однос на можните извори на т.н. суспендирани честички од 10 

микрони, најважните три вида на извори за загадување во Скопје се:  

локалната индустрија(со приближно 30% учество),  процесите на 

загревање(30%),асфалтната прашина во градот( околу 15%) и останато меѓу 

кои секако сериозен процент зазема и сообраќајот. Загревањето во 

домовите, во зима претставува главен извор на загадување на воздухот што, 

пак, ги носи и ризиците од т.н. внатрешно загадување на воздухот, во 

затворените простории коишто се загреваат со отворен систем. Од друга 

страна, температурата на воздухот, географската ширина, барометарскиот 

притисок, брзината и правецот на ветрот се исто така сериозни фактори 

коишто влијаат на можноста за проветрување на воздухот во градот. За жал, 

во Скопје, овие фактори се неповолни и ги лимитираат можностите за 

струење и прочистување на воздухот во градот, а го креваат нивото на 

загадувачките материи до токсични граници. Особено во пограничните 

појаси на државата, свој удел во аерозагадувањето имаат и загадувачките 

материи коишто се пренесуваат од соседните земји.

Македонија има закони кои ја регулираат оваа област, особено за 

големите загадувачи, но дали тие се доволно рестриктивни?

Република Македонија има и законски прописи, има и стратешки 

документи за квалитет на воздухот, но сето тоа засега е само на хартија.  

Потребни се сериозни инвестиции во промена на технологијата на сите 

погоре споменати процеси кои го загадуваат воздухот. Имплементацијата на 

тие закони на терен треба во прв ред да ја следат инспекциските служби на 

Министерството за заштита на животната средина. Инспекторите од овој 

Инспекторат треба да имаат и годишна програма за контрола на емисиите на 

загадувачки материи пред се од индустриските капацитети, но да прават и 

вонредни контроли на истите по поплака од граѓаните и за истите да 

информираат. Не сум сигурен дека истото се прави. Особено, што сум 

запознат со проблемите што ги имаат лабораториските контроли, односно 

Централната лабораторија во министерството се соочува со недостаток на 

кадар, со проблеми во одржување на опремата, со редовната набавка на 

потрошни материјали, не се инвестира ниту  во нови инструменти, а исто 

така лабораторијата не е ни акредитирана и е секако  инфериорна во поглед 

на капацитетите коишто ги имаат приватните компании.  Од друга страна и 

издавањето Дозволи за работа на индустриските капацитети оди бавно со 

голем број потешкотии кои компаниите ги имаат во обврските да обезбедат 

почиста технологија, каква што бараат и нашите и европските закони. 

Поради тоа, најчесто тие рокови им се пролонгираат од страна на државата 

што пак секако влијае врз квалитетот на воздухот којшто го дишат граѓаните.

Какви последици остава загадениот воздух врз здравјето на 

населението? 

Граѓаните за среќа добиваат се повеќе информации за состојбата 

на квалитетот на воздухот и за ризиците по нивното здравје. За тоа можат да 

се информираат и на веб-страната на Министерството за животна средина, и 

на веб-страната на Институтот за јавно здравје, а  од оваа година посебни 

информации изготвува и доставува и специјално  оформената од страна на 

Владата на Република Македонија, интерресорска  работна група  којашто го 

следи квалитетот на воздухот и информира и алармира за потребните мерки.

Инаку, високите концентрации на загадувачки материи во воздухот 

секако носат и сериозни здравствени последици по населението. Врз 

острината на тие ефекти влијаат и индивидуални фактори, но најчесто 

здравствените последици се во вид на зголемени стапки на општа смртност 

на населението, зголемени стапки на заболувања на дишните патишта и 

органи и  хронични кардиоваскуларни болести, вклучувајки зачестени 

напади кај болните од астма. 

 ИНТЕРВЈУ - ПРОФ. Д-Р ДРАГАН ЃОРЃЕВ, ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ТРОШОЦИТЕ ОД ЗАГАДЕНОСТА МИНАТАТА ГОДИНА НЕ ЧИНЕА 253 МИЛИОНИ ЕВРА 
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 Овие ризици се особено големи кај детската популација, старите 

лица и хроничните болни.  

Но, граѓаните имаат право да бидат информирани, а пак поли-

тичарите мораат да знаат и за сериозните економски трошоци кои со себе ги 

носат здравствените последици од аерозагадувањето. Такви анализи досега 

кај нас не биле правени се до неодамна кога во една заедничка студија со 

експертите од Светската банка ги проценивме и овие трошоци.

Имено, овие анализи покажуваат дека во просек  вкупните 

економски трошоци кои ги причинуваат здравствените ефекти на аеро-

загадувањето во нашата држава, се во рамките на дури 253 милиони евра 

или 3,2 % од БДП за 2011 година. При тоа, во пресметките се земаат предвид 

и смртноста, и трошоците за лекување, трошоците за интервенциите  на 

службите за итна медицинска помош, но и индиректните трошоци како 

отсуство од работа, намалена продуктивност и сл. Секако, смртноста зазема 

околу 90 % од овие трошоци.

Аналогно на ова, намалувањето на нивото на аерозагадување ќе 

резултира во здравствени заштеди, во вид на избегнување на смртни случаи 

или намалени стапки на веќе споменатите заболувања. Така е проценето, 

дека намалување на концентрациите на загадувачки честички од само 1 

микрограм на метар кубен воздух  годишно, ќе ги намали гореспоменатите 

трошоци за приближно 34 милиони евра на годишно ниво. Од тука е јасно 

дека навидум големите трошоци кои државата и компаниите би ги имале за 

да ги достигнат стандардите за квалитет на емитираниот воздух кои се 

бараат во прописите на ЕУ, значително ќе се надоместат со заштеда во 

економските трошоци кои ги имаме како последица на воздухот кој моментно 

го дишеме.

Експресно решение ретко кога постои. Сепак, кој чекор според Вас, 

независно колку чини, значително би го „освежил“ воздухот кој го 

дишеме?

    Несомнено е дека Република Македонија постигна многу во процесот на 

транспонирање и имплементација на регулативата на ЕУ во областа на 

заштитата на животната средина, но потребно е уште многу да се направи и 

во политиките и во нивната имплементација,  како стимулирање на 

воведувањето на чиста технологија, при што и компаниите треба да ги 

препознаат компензациите кои ќе ги имаат за инвестициите во таквата чиста 

технологија. 

Презентираните здравствени трошоци мора да бидат земени 

предвид при сите државни или приватни инвестиции во индустријата. 

Компаниите мора да ги спроведат елементите на т.н. чиста технологија и за 

тоа треба да бидат стимулирани и од владата. Конкретно тие трошоци треба 

да се вкрстат со инвестициите кои инжинерите ги калкулираат, а се потребни 

за намалување на емисиите на издувни гасови и честички од технолошкиот 

процес. 

Еколошкиот пристап мора да биде клучен и при урбаното пла-

нирање на градовите, вклучувајќи го и транспортот во нив,  што секако не е 

сега случај.

Конечно, и граѓаните имаат многу важна улога и одговорност во 

акциите за намалување на ризиците од аерозагадувањето. Покрај тоа што 

треба редовно да се информираат за квалитетот на воздухот и за пре-

пораките по однос на истиот, треба да бидат уште поактивни во заложбите 

истиот да го подобрат во соработка  или и со притисок врз локалните власти, 

но и со свој придонес како што е на пример, намалување на непотребно 

користење на возилата, барање и користење  на почисти форми на 

затоплување на домот и почитување на принципите на енергетска ефи-

касност во истиот и др

Градот Скопје во 2011 година 

направи голем исчекор во 

однос на транспарентноста на 

информациите за квалитетот 

на  воздухот  с о  тоа  што  го 

постави  системот  „Скоп је 

дише“ составен од една мерна 

станица на улицата Маке -

донија, во строгиот центар на 

градот,  ко ја податоците за 

концентрациите на загадувачките материи ги објавуваше автоматски на 

Интернет. Податоците кои почна да ги праќа уредот ни покажаа дека дишеме 

сé само не чист воздух. Дознавме дека белите дробови најмногу ни се 

„насладуваат“ на честичките прашина со микроскопски величини од 2.5 и 10 

микрометри кои потекнуваат од сообраќајот, индустријата, топланите, 

греењето на домаќинствата на дрва, јаглен и нафта, како и на бумот во 

изградбата на административни згради. И тоа во дози кои во одредени 

периоди за повеќе од 10 пати ги надминуваа законски дозволените 

концентрации. Дознавме дека тие фамозни суспендирани честички 

прашина всушност се коктел од црнила, прав, тенки капки на течности кои се 

испуштаат од дизел машини, термоелектрани, индустрии, прав разнесуван 

од ветер, печки на дрва, полен. Ги вдишуваме и предизвикуваат оштетување 

на очите,  астма, бронхитис, оштетување на белите дробови, рак, труење со 

тешки метали и срцеви заболувања. Светската банка изброја дека секоја 

година од овие честички прерано умираат над 1300 наши сограѓани. 

Илјадници заболуваат, а од сето тоа си дозволуваме луксуз на и така 

неразвиената и сиромашна економија да и нанесуваме загуби од по 250 

милиони евра годишно. 

Како реагираа властите? Уплашено. По притисокот од, со право, 

загрижената јавност тие се одлучија на чекор назад. Го укинаа изворот на 

информации со тоа што прво на почетокот на 2012 година  Град Скопје без 

логично образложение ја исклучи Интернет страницата на која се објавуваа 

податоците за загадувањето. Летото ја исклучија, а есента ја отстранија 

целата станица. Образложението е дека околу неа во тек е изградба на 

неколку објекти од што ќе се подига прав и ќе ги збунува сензорите на 

мерната станица, па податоците нема да бидат веродостојни. Други мерки 

не беа преземени, туку, се дочека пролетта и времето го расчисти 

загадувањето. Оваа зима Министерството за животна средина ги вклучи 

своите мерни станици и ги објави на Интернет. Информациите се уште 

полоши од лани. На места во Скопје загадувањето од прашината е дури 20 

пати повисоко од дозволеното и тоа со денови. Лекарите велат дека тоа е 

како да дишеме од вреќа на правосмукалка. 

Од податоците од мерните станици кои ги овозможи Мини-

стерството годинава се разјасни уште една работа. Скопје не е единствениот 

град во земјава прикован во отровна магла.  Напротив, во Тетово постојано 

се регистрира енормно загадување кое константно опстојува во подолг 

период дури и од најзагадените скопски населби. 

  

ЗАКОНИТЕ САМИ НЕМА ДА ГО ИСЧИСТАТ ВОЗДУХОТ

Во Македонија хармонизирањето (на законодавството) со ЕУ 

започна во 2004 година, со донесувањето на Законот за квалитет на 

амбиентниот воздух. Од тогаш до денес, законот четири пати е менуван и 

дополнуван, а донесени се и шеснаесет подзаконски акти. Управувањето со 

воздухот е област која бара сериозни инвестиции – во системите за 

мониторинг и известување, конкретни мерки и промени во голем број 

области (национален и урбан транспорт, урбанистичко и просторно 

планирање итн.), но и кај приватниот сектор, во нова, почиста технологија. 

Од друга страна, неинвестирање во подобрување на квалитетот на воздухот 

може на долги патеки да има далеку повисока цена. Македонија има 

релативно развиено законодавство во оваа област, кое поставува солидна 

рамка за подобрување на квалитетот на воздухот; определени се надлежни 

органи, односно административна структура, веќе се усвоени голем број 

стратешки документи (и национални и локални) кои директно и/или 

индиректно се однесуваат на квалитетот на воздухот и во кои се дефинирани 

проблемите и можните решенија на истите. Важен е и напредокот во 

управувањето со отпадот (поконкретно во насока на формирање на 

регионални депонии).

ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ ВО МАКЕДОНИЈА 

1300 ЖИВОТИ И 250 МИЛИОНИ ЕВРА СЕ ВЛОГОТ ВО БИТКАТА СО ЗАГАДУВАЊЕТО 
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  Законската обврска за Стратешка оцена на влијанието врз 

животната средина на урбанистичките планови би требало да донесе 

поинаков пристап во планирањето. Вреди да се спомене и фактот дека 

постои Национален регистер на загадувачи на воздухот во кој  се 

евидентирани 140 загадувачи. Речиси е комплетирано и законодавството за 

Интегрирано спречување и контрола на загадувањето - (ИСКЗ) кое, доколку 

соодветно се спроведува, би требало да донесе видливо намалување на 

аеро загадувањето. 

За жал, слабите страни во оваа област многу повеќе ги над-

минуваат претходно наведените силни страни и започнуваат со политиката: 

одлука за увоз на стари автомобили, најавената одлука на малолетни лица 

од 16 години да им се дозволи да возат автомобили и, привилегираниот 

третман на Рафинеријата на нафта и нафтени деривати ,,Окта,, , енергетска 

политика која фаворизира производство на енергија од јаглен итн. Ваквата 

политика е сериозна пречка за реализација на целите поврзани со 

намалување на аеро загадувањето. Често споменуваното неспроведување 

на донесените закони е очигледна слаба страна и во оваа област – ИСКЗ 

дозволите досега се покажаа како главно теоретска вежба која не само што 

не носи квалитативни промени во однос на загадувањето, туку понекогаш 

подразбира „дозвола“ за продолжување на загадувањето (,,Фени,, е 

вистински пример за ваква „дозвола“); друг пример на неспроведување на 

законите е реакцијата на надлежните органи во случаи на прекумерно 

загадување – случајот со загадувањето на воздухот во Скопје зимата 2011 

година, е вистински индикатор на оваа слабост.

ИНДУСТРИСКОТО ЗАГАДУВАЊЕ И ЕКОЛОШКИТЕ 
ДОЗВОЛИ
 

 Рамковниот Закон за животна средина од 2005 година го воведе 

европскиот модел на регулација на индустриското загадување во 

Македонија. Според овој модел,  кој се заснова на Директивата 96/61/ЕЗ за 

интегрирано спречување и контрола на загадувањето (ИСКЗ), операторите 

на инду-стриските дејности имаат обврска да обезбедат А- еколошка 

дозвола како законски услов за почеток (или продолжување) со работа. 

Еколошката дозвола претставува регулативна „алатка“ чија цел е заштита 

на животната средина во целина, преку спречување, а таму каде што тоа не е 

практично, преку намалување на емисиите во вода, воздух и почва, 

вклучувајќи ги и мерките за управување со отпад и мерките за енергетска 

ефикасност. Во Македонија со одредбите за интегрирано спречување и 

контрола на загадувањето од Законот за животна средина се опфатени 117 

инсталации. Според Законот, сите постоечки инсталации (кои се оперативни 

пред 1 јули 2007) имаат обврска да го усогласат своето работење со 

најдобрите достапни техники до април 2014 година. По исклучок, Владата  

може да утврди дополнителен рок за поединечна постоечка инсталација не 

подолг од 1 април 2019 година. Новите инсталации (оние кои започнале со 

работа по 1 декември 2009), исто така до 2014 година треба да обезбедат А-

интегрирана еколошка дозвола како услов за почеток со работа. Од вкупно 

117 инсталации, во периодот декември 2006 - април 2012 година, МЖСПП 

има издадено само 23 еколошки дозволи (15 А-дозволи за усогласување со 

оперативен план и 8 А-интегрирани еколошки дозволи), односно за период 

од 6 години издадени се околу 19% од потребните дозволи. Остануваат уште 

две години до законскиот рок (2014 година) за 94 дозволи, но и за 

усогласување на работата на сите 117 инсталации со најдобрите достапни 

техники. Одлуката на Владата да ги продолжи роковите за добивање на 

еколошките дозволи до 2019 година претставува индикатор за неразвиена 

свест и неодговорност на индустријата кон животната средина, воздухот и 

водата. 

(Автори на текстот се Еколошките здруженија “Гоу грин,, , “Фронт 21/42,, и 

“Гринбокс,, кои  работат на мониторинг, развивање на свеста, едукација и 

активирање на населението за барање одговорност од страна на 

надлежните институции за исполнување на еколошките стандарди и 

намалување на загадувањето на воздухот, водите и почвата од нивното 

дејствување.)

Д-р Ненад Коциќ, Еколошко друштво “Вила Зора”-Велес

ВЕЛЕС И НЕГОВАТА БИТКА ЗА ЖИВОТ ВО ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА

� Не така одамна, пред 40-тина години, во Велес се оствари тогаш 

најголемата и најзначајната инвестиција во Југославија, изградбата на 

Топилницата за олово и цинк, поради потребата од експлоатирање на 

оловото и цинкот од рудниците во Источна Македонија. 

� Настана економски бум...но не за Велес. Освен чинам 600-700 

работници кои работеа во Топилницата, најсочните плодови сепак ги јадеше 

државата. Во Велес остана само црниот чад над градот, уништените посеви 

во Башино село и Речани, за кои земјоделците добиваа отштета само за да 

молчат, остана  смрадот кој сите го препознававме кога Топилницата “ја 

пуштаа да работи”. 

КАКО  ЗАПОЧНА ОТПОРОТ?
Први почнаа да реагираат екологистите. Уште во ̀ 80-тите години се 

јавија првите реакции, помеѓу луѓето, се разбира.  Во тоа време беше 

формирано еколошкото друштво “Вила Зора”, токму како резултат на 

потребата да се крене гласот против загадувањето од Топилницата. Се 

сеќавам како младинец одевме по фабриките, на јавни настапи во учи-

лиштата, за да ги поучиме и младите и старите дека природата е една и 

треба да ја чуваме. 

Но,  тогаш  оваа акција ниту беше многу сериозно сфатена, ниту, 

пак, беше сериозно преземено нешто. За жал, уништувањето на животната 

средина го зема својот данок. Бројот на велешани кои се жалеа на гушење се 

зголемуваше. Плакатите на велешките улици откриваат дека во Велес 

умираат многу млади од малигни заболувања. Но, стравот го прави своето. 

Топилницата беше ,,златна кокошка,, и милениче на државата,  а луѓето и 

нивното здравје во втор план.

Првиот протест, пред  вратите на Топилницата беше  организиран  

во 1996 година. Едвај 3000 велешани се собраа(заедно со многу екологисти 

од цела Македонија).

Немаше резултат на терен, но свеста кај граѓаните се повеќе 

растеше, а тоа ни беше и најважно. Веќе почна јавно да се зборува. 

Градоначалници, пратеници, интелегенцијата на Велес застанаа во одбрана 

на градот. Но, за државата и понатаму беше поважен профитот од 

Топилницата, отколку здравјето на граѓаните. 

Некаде околу 2000-2002-та беше најлошиот период. Се увезуваше 

руда од секаде, најмногу од Панама. Во зимските месеци буквално не 

можеше да се дише. На 21 Март 2002 година беше организиран вториот 

масовен протест, во центарот на Велес - „Има ли иднина за мене?„. 

Организатори беа ,,Вила Зора,, и Општина Велес, заедно со извидниците и 

други здруженија, кои почнаа да се вклучуваат во борбата за здрав Велес. 

Неколку илјади граѓани го поддржаа протестот, кој сепак се одржа во 

центарот на градот. 

Но, следната зима беше исто како и сите претходни. Најне-

подносливо беше кога врнеше или кога имаше магла, фабриката “растураше 

со работа” и дополнително ги отежнуваше условите за дишење. Во Велес не 

се живееше. Тогаш ни стана јасно дека мораме да одиме до крај, дека мора 

Топилницата да престане да загадува!!! 
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 Следниот ден демонстративно го напуштивме градот, симболично 

со повеќе автобуси се “иселивме” на езерото Младост. Тогаш  водителот на 

програмата за штрајкувачите објави- ИНСПЕКТОРАТОТ ПРИ МЖСПП 

ДЕНЕС ЈА ЗАТВОРИ ТОПИЛНИЦАТА ВО ВЕЛЕС.

Тоа иако не беше крајот, сепак за прв пат едно искрено барање на 

граѓаните, олицетворено преку екологистите се испочитува од страна на 

државата. После неколку месеци, многу контроли, конфликти и мал-

верзации, Топилницата економски колабираше. 

Со тоа заврши активното загадување на градот, но остана исто-

риското загадување,  кое ниту е сериозно сфатено, ниту е сериозно прев-

земено нешто, повторно...

ШТО Е ЗЕЛЕНАТА КОАЛИЦИЈА?
 Неколку  невладини организации кои беа заинтересирани за борба 

за подобар живот во Велес, заедно со  градоначалникот на општината  се 

соединивме во т.н. Зелена Коалиција, која многу брзо после продажбата на 

Топилницата организираше протест против продажбата. На 10-ти јуни 2010 

година,  беше организиран масовен протест под мотото “Еден мора да си оди 

или Топилница или ние” кој го поддржаа 4-5000 велешани.  Резултат-

никаков. Продолжија подготовките за рестарт на фабриката. 

Веќе во 2011 година новиот сопственик достави писмо за намери до 

надлежното Министерство, во кое информира дека сака да ја рестартира 

Топилницата на истата локација, искористувајќи дел од старата опрема. Ова 

беше сигнал за Велес. Се организираше најголемиот протест во историјата 

на Велес, најголемиот граѓански протест било кога одржан во Македонија, а 

богами и пошироко-“ТОПИЛНИЦА НИКОГАШ ПОВЕЌЕ”. Преку 20.000 луѓе се 

собраа во центарот на градот и сите заедно отидоа пред Топилницата, јасно 

да кажат ДЕКА ВЕЛЕС НЕ ЈА САКА ПОВЕЌЕ ТОПИЛНИЦАТА.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЖИВОТНА СРЕДИНА

Еколошкото друштво“Вила Зора” заедно со уште некоку невладини 

организации од Република Македонија, ја покренаа иницијативата за 

дополнување на Законот за животна средина, со ставка со која во иднина СЕ 

ЗАБРАНУВА да се гради или реконструира тешка и загадувачка индустрија 

во близина на населено место, односно на растојание помало од 5км. 

Со ова се заштитува секое населено место или заштитено подрачје 

во Македонија од можноста да се загади од тешка и загадувачка индустрија, 

се обезбедува сигурност кај инвеститорите дека нема да имаат опортунизам 

од локалното население доколку инвестираат во незагадувачка инду-

стрија(што многу често се случува, поучени од негативното искуство со 

загадувањето на Велес) и секако ќе се спречи рестартирањето на 

Топилницата која се наоѓа на растојание многу помало од 5 км од Велес. 

Иницијативата ја поддржаа 133 граѓани, со што стана Граѓанска 

иницијатива, успешно ги помина филтрите во Собранието на Републикa 

Македонија и многу бргу очекуваме зелено светло на ДИК дека може да 

започне собирањето потписи од граѓаните.

ЗОШТО Е ПОТРЕБНО ЕДНО ВАКВО ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ?
  Едноставно, грешката од Велес не смее да се повтори во иднина, 

ниту во Велес, ниту во кое било место во државата. Поставувањето на тежок 

индустриски капацитет во близина на градот, на место од кое розата на 

ветрови го носи целото загадување во срцето на Велес е грешка која Велес 

скапо ја плати и се уште ја плаќа. Нема идеален човек, нема идеална 

индустрија. И по сто и по илјада години, она што во себе носи потенцијална 

опасност, треба да биде подалеку од животот на човекот, од секојдневието 

кое ние го живеевме. Од оние денови кога гледаш колку и како огромните 

фабрички оџаци испуштаат црн чад, а тој се движи кон тебе, покривајќи го и 

обвиткувајќи го градот со црнила...

 Да не биде оваа ужасна слика дел од животот на човекот, како што 

Топилницата беше дел од животот на Велес 

КИРИЛ РИСТОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ЕКОЛОШКА ДЕМОКРАТИЈА ФЛОРОЗОН

УЧЕСТВОТО НА ГРАЃАНИТЕ  ВО ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ 
ОД  КЛУЧНА ВАЖНОСТ ЗА ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Кирил Ристовски (прв од десно)

Центарот  за  ек ол ошк а 

демократија ФЛОРОЗОН е непро-

фитна и невладина организација 

која е формирана во 2005  година со 

цел заштита на животната средина и 

природните ресурси во Република 

Македонија и пошироко. 

Мисија на организацијата  е 

унапредување на еколошката демо-

кратија преку  спроведување на адекватни реформи во еколошките 

политики. 

Програмските активности на Флорозон главно се насочени кон 

следниве теми: Животна средина и ЕУ интеграции,  Агрокултура и рурален 

развој, Енергија и  Јавно здравје.

Имајќи ги предвид сите околности во коишто се наоѓаше нашата 

земја, уште од самиот почеток на основање меѓудругото се насочивме кон 

реализација на проекти кои директно ќе придонесат кон зајакнување на 

административните капацитети како на граѓанските организации така и на 

институциите на системот. Доброто управување со животната средина се 

мери со ефикасноста на стратегиите и иницијативите кои се спроведени за 

постигнување на целите за заштита  на животната средина. При упра-

вувањето со животната средина, од клучна важност е начинот на доне-

сување на одлуките.  Подобрувањето на демократските практики, 

транспарентноста и отчетноста на владините институции, заедно со граѓа-

нското учество во донесувањето на одлуки, се силно поврзани фактори без 

кои не може да се постигнат целите на заштитата на животната средина и 

социо-економската правда. Конвенцијата за пристап до информации, 

учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правдата во областа на 

животната средина, подобро позната како Архуска Конвенција, е 

меѓународен договор потпишан од 40 земји и ЕУ. Архуската Конвенција и 

овозможува на јавноста права на пристап до информации и учество во 

процесот на донесување на одлуки за прашања поврзани со животната 

средина.  Ако претставниците на јавноста не добиле пристап до 

информации, или не  биле соодветно вклучени во донесувањето на одлуки, 

Архуската Конвенција го гарантира  јавниот пристап до правдата. Во таа 

насока во 2005 година, шест години по ратификацијата на Конвенцијата од 

страна на Република Македонија, ја отворивме првата правна канцеларија 

која нудеше бесплатни правни совети за прашања поврзани со животната 

средина. Канцеларијата од своето отворање во 2005 година па се' до денес 

бележи огромен број на јавувања на граѓани, коишто најчесто поради 

ограничениот пристап до информации и поради дезинтегрираната структура 

на јавната администрација (во тоа време) се соочуваа со проблемот на 

пронаоѓање на т.н.''вистинска врата''. Паралелно на овој проект, во 2007 

година продолживме со реализација на програма за заjакнување на капаци-

тетите во судството за практична примена на пристапот до еколошка правда. 

Програмата предвиде тренинг на судии и судски преставници од 27 судови 

во Република Македонија. Главен фокус на овој тренинг беше воведување и 

користење на алтернативни механизми за поефикасно судство во 

постапките за пристап до информации и учество на јавноста во донесување 

на одлуки  во областа на животната средина. Следната година ЦЕД 

Флорозон се етаблира на меѓународната сцена како организација која се 

раководи и работи според начелата на Архуската Конвенција па така во 2008 

година, на покана на ,,European Environmental Bureau,, стана почесен член 

на повеќе експертски групи коишто активно работат со секретаријатот за 

Архуската Конвенција при Обединетите Нации во Женева. 
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Во исто време ЦЕД Флорозон стана членка на меѓународната 

мрежа на невладини организации ,,The Access Initiative,, со чијашто 

соработка се реализираа неколку проекти насочени кон зајакнување на 

капацитетите на граѓанските организации, единиците на локалната 

самоуправа како и институциите на централната власт.

Во Република Македонија заштитата на животната средина е 

категорија која е уставно загарантирана и дополнително уредена со закон. 

Меѓутоа и покрај начелно обезбедените услови за владеење на еколошкото 

право, граѓаните на нашата земја секојдневно се соочуваат со основните 

еколошко-правни проблеми. Во услови на повреда на одредено право од 

страна на надлежна институција или орган, секој граѓанин има можност да 

поднесе претставка до Народниот правобранител на Република Македонија 

кој ,пак, согласно Законот за народен правобранител ќе поведе постапка 

пред истоимената институција односно орган. Исто така, Народниот 

правобранител може по сопствена иницијатива  да поведе постапка.

Истражувањето кое ЦЕД Флорозон го направи во однос на 

искористувањето на механизмот кој го нуди Народниот правобранител, даде 

јасна слика за состојбите. Имено во однос на другите претставки, 

претставките од животна средина,  во периодот од 2006 до денес, 

претставуваат помалку од 1% од вкупниот број на претставки коишто се 

поднесени во Kанцеларијата на народниот правобранител. Причините за 

ваквата состојба може да се бараат во слабата информираност на граѓаните 

во однос на еколошката правда и законски санкционираните можности за 

спроведување на истата. Во насока на подобрување на ваквата состојба, 

ЦЕД Флорозон и Канцеларијата на народниот правобранител реализираа 

заеднички проект под наслов “Позеленување на еколошката правда”. 

Главна цел на проектот беше да се придонесе кон креирање на поефикасен 

и “позелен'' правен систем кој ќе го подобри владеењето на правото и преку 

тоа ќе ги зајакне иституционално-демократските процеси во Република 

Македонија.

Проектот кој финансиски беше поддржан од амбасадите на 

Соединетите Американски Држави и Кралството Норвешка беше заснован 

на два столба – зголемување на знаењето и зголемување на јавната свест во 

однос на еколошката правда. Така во рамки на првиот столб беше 

организирана дводневна работилница на која претставниците на 

канцеларијата на народниот правобранител, невладините организации и 

други засегнати страни имаа можност да се запознаат со начинот на работа 

на европскиот правобранител и унгарскиот правобранител во поглед на 

еколошките прашања и случаи. Работилницата која беше оценета со 

највисоки оценки овозможи да се зголеми видливоста на Народниот 

правобранител во јавноста како и да се создадат нови контакти помеѓу 

засегнатите страни кои и денес активно се користат на темата екологија и 

животна средина. Во рамки на вториот столб  се организираше јавна 

кампања која имаше за цел да ја промовира еколошката правда во 

Македонија и подеднакво улогата, односно можностите кои ги нуди 

канцеларијата на народниот праворанител. За потребите на целокупниот 

проект беше отпечатена брошура со едукативен карактер којашто масовно 

беше дистрибуирана на територијата на целата земја. Исто така оваа 

брошура беше издадена на два јазика и е достапна во електронска форма на 

веб страниците на Народниот правобранител и ЦЕД Флорозон. По 

реализацијата на овој проект од страна на тимот на Флорозон беше изготвен 

“Position Paper,, преку кој беа таргетирани базичните проблеми со кои се 

соочува институцијата Народен правобранител и граѓанскиот сектор во 

однос на спроведувањето/исползувањето на еколошката правда. Овој 

документ е проследен до сите релевантни институции и организацијата кои 

активно работат на изнаоѓање на начин за целосно спроведување на 

одредбите од истиот.

Во иднина ЦЕД Флорозон ќе ги продолжи партнерските односи со 

сите институции, вклучувајќи ја и институцијата Народен правобранител


