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ОПШТО ЗА ПРОЕКТОТ 

 

Проектот „Обезбедување услуги за подобро управување со природните ресурси“  се 

фокусира на подобрување на транснационалното управување во следните три области: 

• Управување со водите, 

• Кодексот на добра земјоделска пракса, 

• Проценка на ризикот за ерозија на почвата. 

 

Проектот покрај подобрувањето на транснационалното управување исто така се фокусира 

и на зајакнување на соработката помеѓу надлежните органи и институции на земјите 

учеснички во проектот, капитализирање на резултатите и искуствата постигнати во 

претходните проекти, со цел да се подобри нивниот постоечки институционален капацитет 

во однос на управувањето со природните ресурси и имплементација на поврзаноста со 

правната рамка. 

 

Во рамките на претходниот проект се развиени дигитални услуги кои ќе продолжат да се 

развиваат и во рамките на овој проект. Услугите/алатките кои ќе се развиваат се следните: 

 

Алатка за прецизно наводнување 

Дигитален модел за прецизно наводнување ќе биде дополнително надграден и прилагоден, 

за потребите во Република Грција и Република Албанија. 

 

Алатка за примена на кодексот на добра земјоделска пракса 

Дигитална алатка за евалуација на спроведувањето на ДЗП од страна на земјоделците. 

Алатката ќе биде прилагодена и ќе се применува во Кипар и Република Северна 

Македонија. 

 

Алатка за проценка на ризикот од ерозија на почвата 

Дигитален модел за проценка на ризикот на ерозијата на почвата ќе биде прилагодена за 

потребите на Република Бугарија. 
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Проектот придонесува кон следните политики/стратегии 

- Стратегијата Европа 2020 за паметен и одржлив раст преку испорака на дигитални 

услуги и напредни технолошки алатки со цел зајакнување на институционалниот 

капацитет за управување со природните ресурси и соодветната испорака на 

законодавството за заштита на животната средина. 

- Политиките на ЕУ за управување со ресурси за водите и почвата, имено рамковните 

рамки кои произлегуваат од Рамковната директива за вода (2000/60 / EC) и 

тематската стратегија на почвата (COM (2012) 46) 

- Со иницијативата за Еко-иновациите, кои се фокусираат на зелените технологии, ја 

поддржува транзицијата кон економична економија. 

- Во целите утврдени со политиката на ЕУ за рурален развој и новата заедничка 

земјоделска политика, кои се обидуваат да ги интегрираат регулаторните обврски за 

животната средина во активностите за земјоделско производство. 

- На национално, регионално и локално ниво проектот е исто така кохерентен со 

соодветните политики за одржлив развој, бидејќи петте земји учеснички или веќе се 

придржуваат кон законодавството на ЕУ (како членки на ЕУ) или се во процес на 

интеграција.  
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1.  ВОВЕД 

 

Територијата на Република Северна Македонија е претежно планинска (79%), а останатиот 

дел се низини (19%) и природните езера (2%). Земјоделското земјиште со 1,26 милиони ха 

(во 2019 година) зафаќа половина од вкупната површина на територијата, додека 44% е 

земјиште под шуми. Околу 60% од земјоделското земјиште отпаѓа на пасишта и остатокот 

со површина од 520 илјади хектари е обработливо земјоделско земјиште кое е основа за 

земјоделското производство. 

Земјоделството (вклучително и рибарство) е третиот најголем сектор по услугите и 

индустријата во Република Северна Македонија. Учеството на земјоделскиот сектор во 

вкупниот бруто домашен производ е релативно стабилен со околу 10-12%, а заедно со 

преработувачката индустрија, процентот се зголемува на 16-18%.  

Земајќи ги во предвид големината на секторот и спектарот на активностите кои се 

спроведуваат во рамките на овој сектор не оспорено е неговото влијание и поврзаност со 

секторот за животната средина. Оваа меѓусебна тесна поврзаност ја поттикнува потребата 

од  анализа, оценка и усовршување на еколошкото управување во земјоделството, бидејќи 

земјоделството со својата комплексна дејност е основен водечки фактор до загадувањето  и 

деградацијата на животната средина како и особен фактор за заштита на природата. 

Овој извештај го опишува и детално ги анализира надлежностите на органите од областа на 

животната средина и земјоделство од аспект на имплементација на законодавството за 

животна средина и добра земјоделска пракса во Република Северна Македонија. 

Надлежностите се содржани во општите и конкретни закони за животна средина и 

земјоделство и во соодветните подзаконски акти. Акцентот во овој извештај е даден на 

анализа на поважните закони во областа на животна средина (води, природа, отпад и воздух) 

и земјоделство (земјоделско земјиште, ѓубрива итн.) како и подзаконските акти донесени 

врз основа на тие закони. 

Поконкретно, проектната задача, во согласност со тендерското досие бара спроведување 

на следните активности кои подетално се наведени подолу : 
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• Да се направи преглед и анализа на правните акти од областа на животната средина 

од аспект на надлежности на секторот земјоделство во законодавството за животна 

средина,  кое го спроведува Министерството за животна средина и просторно 

планирање на Република Северна Македонија; 

 

• Да се направи преглед и анализа на правните акти од областа на земјоделство од 

аспект на добра земјоделска пракса со цел заштита на животната средина кое го 

спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на 

Република Северна Македонија;  

 

• Да се анализира моменталната состојба во животната средина и барањата што треба 

да ги исполнат крајните корисници во врска со постојните практики за добра 

земјоделска пракса во Република Северна Македонија за секое соодветно поле на 

животната средина; 

 

• Да се спроведат интервјуа со релевантни органи во врска со законската и 

институционална рамка што е во сила, со цел да се процени моменталниот статус на 

барања што произлегуваат од националните и европските регулативи за добра 

земјоделска пракса, како и тековните методи за следење (мониторинг) и практиките 

што се применуваат од страна на јавните органи. Преку интервјуто исто така треба 

да се анализира моменталните состојби и барањата што треба да ги исполнат 

крајните корисници во врска со постојните практики во Република Северна 

Македонија за секое соодветно поле на животната средина; 

 

Врз основа на анализата на сите погоре наведени точки крајниот резултат на оваа проектна 

задача е извештај од спроведена анализа на законодавството за животна средина и 

соодветното законодавство од земјоделскиот сектор, вклучително и резиме на спроведени 

интервјуа и проценка во врска со барања што произлегуваат од националните и европските 

регулативи и тековните методи на мониторинг и практиките за подготовка на 

законодавството што се применуваат од релевантните јавни органи. 
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1.1 Цели на извештајот 

Врз основа на погоре наведените активности, главните цели на овој извештај се 

следните: 

• Да ја анализира законската рамка што е во сила со цел да се оцени сегашниот статус 

на законските барања што произлегуваат од националните и европските обврски, 

како и тековните методи на следење и практиките за подготовка на законодавството 

што ги применуваат надлежните јавни органи, 

 

• Да се обезбеди анализа на моменталната состојба и барањата што треба да ги 

исполни крајниот корисник (земјоделецот): анализа на моменталната состојба во 

врска со постојните практики во Република Северна Македонија за секое соодветно 

поле на животната средина, со цел да се процени нивниот моментален степен на 

одржливост во однос на користењето на природните ресурси. 
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2.  ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

 

Земјоделската активност има големо влијание врз животната средина. Истата може да се 

оцени како позитивно влијание од аспект на одржување на пределите со екстензивно 

земјоделски активности (на пр. полу-номадско овчарство и говедарство, подигнување на 

овоштарници во ерозивни подрачја), но и негативно влијание, каде притисокот е 

најзабележителен врз водите и почвите.  

 

Главните еколошки проблеми кои се поврзани со водите и почвата се следните: 

 (а) загадување со ѓубрива и пестициди (особено во производните региони на интензивно 

одгледување на овошје и зеленчук),  

(б) губење на органските материи во почвата (поради интензивни мона-култури, мало 

користење на органски ѓубрива, угарење или зелено ѓубрење),  

(в) деградација на хумусниот слој поради суша или обилни врнежи. 

 

Сепак ерозија на почвата е еден од најважните еколошки проблеми предизвикан од 

земјоделски активности во Република Северна Македонија. Комбинација на природни не 

погодности (косиот терен, почвени структури и појава на интензивни дождови), 

несоодветното користење на земјиштето (уништување на природната флора, конверзија на 

пасишта за интензивно земјоделско производство, создавање на големи парцели преку 

уништувањето на заштитни појаси) и земјоделски практики (прекумерно пасење, користење 

на монокултури, ограничена примена на органски материи, орање на стрмни падини, 

недостиг на производни техники за заштита на почвата, недоволно користење на 

земјиштето за зимски култури) придонесува за забрзување на процесот на ерозија. Во 

моментов се проценува дека 38% од земјата се соочува со средна до тешка ерозија, со 

вкупен годишен губиток на почва од околу 17.100.000 м3. Ерозија на почвата во големи 

количини на седимент завршуваат во вештачки и природни акумулации, што доведува до 

намалување на складирање или проток капацитет на вода и оштетување на критични 

хидраулична инфраструктура. 1 

 

1 Национална стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2014-2020 година 
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Земјоделската активност во голема мера влијае и на околната флора и фауна. Во моментов 

во Република Северна Македонија се преземаат интензивни активности за идентификација 

на живеалишта на диви животни, птици и пеперутки како и диви растенија. По утврдување 

и прогласување на НАТУРА 2000 региони во Република Северна Македонија, треба да се 

прилагодат низа земјоделски практики за заштита на дивите видови со примена на Агро-

еколошки производни активности (одложена жетва, косење во време на несење на дивите 

птици, но и во периоди на цутење на ретки растенија, дислокација на пчелни семејства од 

хранилишта на мечки итн.). 

 

Од аспект на заштита на водите и почвата, интензивното сточарство се смета за основен 

извор на нитрати, чие неконтролирано управување доведува до дисбаланс на почвените 

компоненти и загадување на околните површински и подземни води. Освен строгата 

регулатива за заштита на извори за водоснабдување на населението и заштита на 

површинската вода од загадувачи, во Република Северна Македонија не постојат утврдени 

„ранливи зони на нитрати“ од сточарска активност. 

 

Поради постигнување на задоволително ниво на спречување опасност од загадување се 

воспоставуваат правила на добра земјоделска пракса која на доброволна основа ќе ја 

спроведуваат земјоделците и се спроведуваат сеопфатна програма за обуки и промоција на 

правилата за добра земјоделска пракса. 

 

Со правилата за добра земјоделска пракса се уредуваат следните практики:  

- периоди кога треба да се избегнува расфрлање на ѓубривата по почвата, 

- начин на употреба на ѓубривата по стрмни терени, на почви заситени со вода, на почви во 

близина на водотеци,  

- начин на изградба и капацитети на садови за чување на измет од добитокот, постапка за 

употреба на ѓубривата (вклучително и дози). 

Започнувајќи од 2013 година исплатата на директните плаќања во земјоделството 

(субвенции) е условена од исполнување на барањата од вкрстена сообразност, односно 

пропишани во Листата на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и 

заштита на животната средина при вршење на земјоделската дејност. 
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2.1 Еколошко управување во земјоделството 

Анализите на еколошкото управување во земјоделството главно се фокусирани на чисто 

агрономските, технолошките  и еколошките аспекти на дејноста.  Изостануваат анализи на 

социјално-економските аспекти на земјоделското еко-управување.  

 

Многубројните еко-проблеми, ризици и конфликти поврзани со развојот на земјоделството, 

зголемувањето на приватни  и општествени средства за заштита и возобновување на 

природата, бараат примена на соодветен пристап за анализа на системот за земјоделско 

еколошко управување на различни нивоа на управување.  

 

За разлика од буквалниот израз на зборот, еколошкото управување означува управување на 

човечката дејност и однесувањето за заштита и подобрување на животната средина и на 

нејзините основни компоненти-почви, води, ландшафт, атмосфера, биоразновидност и 

клима. Еколошкото управување во земјоделството го опфаќа управувањето на еко-дејности 

и однесување  во процесот на производството на храна за човекот и животните, 

земјоделските суровини за индустријата, биоенергијата, разни видови земјоделски услуги  и 

др. Најчесто еколошкото управување е интегрален дел од целосно управување на фармата 

или на одделни нејзини функционални области (инвестиции, труд, користење на земјата, 

одгледување, заштита на растенија и друго).  

 

Заштитата, возобновувањето и подобрувањето на животната средина, бара ефективен 

приватен, колективен и општествен ред кој ќе го регулира однесувањето на индивидуалните 

(аграрни) агенти, нивниот однос со други такви (менаџер на фарма, сопственици на ресурси, 

наемен труд) и неаграрни агенти (жители на селски реони, интересни групи потрошувачи 

на земјоделски производи и услуги, централна  и локална власт, меѓународни организации 

и друго).  

Основен момент во анализа на земјоделското еколошко управување е идентификација на 

агентот на агроеколошкото управување и специфичниот карактер на нивните врски, 

интереси, цели, позиции на сила, зависност, ефекти и конфликти.  

Потоа е потребно определување и потреби од еко управување кои се поврзани со 

неопходноста од градење на механизми за откривање на еколошките проблеми  и ризици, 
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стимулирање на адекватно еколошко поведение и кооперирање, размена на информации, 

решавање на конфликти, формирање и намалување на еколошките расходи и др. на 

учесниците (агентите).  

Ефективното управување на земјоделската еко дејност, често бара комплексни и 

повеќевалентни форми, кои треба да се идентификуваат и анализираат. На пример, 

вклучување на фармерот во синџирот на “биолошки продукти“, координира добри односи 

помеѓу производители  и трајни потрошувачи.  

2.1.1 Механизми на земјоделско еко управување 

Еколошкото поведение и еко дејноста на индивидуалните агенти се управува (мотивира, 

координира) од повеќе механизми и форми, и тоа во првиот случај се однесува на:  

 

1. Институционалната средина (“правила на игра“) е распределување на правата и 

должностите меѓу индивидуите, групите и поколенијата, како и системот за 

санкционирање на тие права и правила. Потребна е анализа на целиот спектар на 

правата врз материјални и идеални активи (материјални и интелектуални 

земјоделски и еко производи), природни ресурси, определени дејности, чиста 

природа, прехранбена и еколошка сигурност, внатрешна и меѓу генерациска 

праведност и др.  

 

2. Пазарни форми - тоа се разнообразните децентрализирани иницијативи на агентите 

управувани од движењето на слободни пазарни цени и пазарната конкуренција. 

Потребна е анализа, ако “слободниот пазар“ помага за координирање (коригирање, 

координирање) и стимулирање на еко дејности, еко размената и ефективното 

распоредување на природните ресурси.  

 

3. Приватни и колективни форми - тоа се различни индивидуални и колективни 

иницијативи и специјални договорни, организациони задолжителни форми. На 

пример: доброволни еколошки дејности на агентите, препорачани или задолжителни 

професионални кодови на еколошко поведение, приватни еко договори, еколошки 

оперативни и здруженија итн. 
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4. Општествени форми, тоа се разнообразни општествени (заедници, држави, 

меѓународни) интервенции во пазарниот и приватниот сектор, како општествени 

препораки, регулации, обуки, даночни задолженија, финансирање, државна 

организација и друго.  

 

5. Хибридни форми - комбинација од претходните три форми како општествено-

приватно партнерство, општествено лиценцирање и инсталирање на приватни 

биолошки форми и друго. Анализата на системот и формите за земјоделско еко 

управување се прави во целост и/или за секое од основните компоненти на 

природната средина-почва, води, атмосфера, биоразновидност, клима.  

 

Во вториот случај станува збор за анализа на релативно оспособените под системи или 

системи за управување на: земјоделското земјиште, за вода, за наводнување во 

земјоделството, за елементи од земјоделството, за земјоделската разновидност, влијание на 

земјоделската дејност врз климата. Во зависност од специфичните цели, анализата на 

системот за  земјоделско еколошко управување се прави на различно ниво на управување: 

 

• стопанско-приватна фарма, фарми од определен тип (семејни, кооперации, 

растителни, сточарски, биолошки, пазарни и сл.), 

• екосистем-индивидуални земјоделски екосистеми (долина на некоја река) или тип 

на земјоделски екосистем (рамнински, планински, полу планински, крајречни и сл.), 

• регион-основни административно-економски или географски реони на земјата, 

гранка-основна земјоделска гранка или полугранка-растителна, сточарска, зрно 

производство, овоштарство, овчарство, млечно говедарство итн., 

• национално-ниво на една држава, 

• над национално-балканско, европско, глобално. 

2.1.2 Ефективност на агро-екоуправувањето  

Ефективноста ја изразува специфичната резултатност на анализираната форма на 

управување и/или на системот во целина кон односот на степенот за достигнување на 
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реално можни еколошки ефекти и минимизирање на вкупните трошоци за еколошко 

управување.  

При оценката на ефектите, трошоците и ефективноста на индивидуалните елементи за 

еколошкото управување треба да се има во предвид нивната временска разлика, 

сопственост, взаемно надополнување, големината на пространството и социјалната 

оспособеност и потенцијал за развој во услови на променлива социјална економска и 

природна средина.  

Степенот и динамиката на притисокот врз екологијата на земјоделското стопанство може 

да се остварува, ако се користат показателите како начинот  на користење на земјата, вид и 

број на животни на единица земјоделска површина, интензивност во користење на водата, 

количини и биланс на хемиски ѓубриња, производство и добивки од земјоделските култури, 

интензивност на користење на тешка механизација, вид и обем на отпадоци од 

земјоделството и друго.  

Сепак, често пати е особено тешко и многу скапо да се набљудува,  измери и оспособи 

специфичниот ефект (трошоците) на одделни елементи за управување за поедини 

компоненти или системот во целина. Во тие случаи се користи системот на количински и 

квалитетни показатели за карактеристиките на состојбата и динамиката на еко поведението 

и/или еколошките намери на агентите, системот на еколошкиот просек врз земјоделството 

и влијание врз состојбата на животната средина и нејзините одделни компоненти.2  

2.2 Интеракции помеѓу земјоделството и животната средина 

Како што и претходно е наведено, интеракцијата помеѓу земјоделството и животната 

средина е силно изразена. Оваа интеракција може да биде разгледувана како проблем, но 

од друга страна може да биде видена и како влијание со позитивен ефект. 

 

Оттука, клучните проблеми кои ги предизвикува земјоделската активност врз животната 

средина разгледувани за секое соодветно поле на животната средина се следните: 

 

➢ Квалитет на ПОЧВА (проблеми со одржливоста): 

 

2 Проф. Др. Борис Анаќиев 
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Главните проблеми кога станува збор за почвата се контаминација, ерозија, опустинување, 

снабдување со хранливи материи и рамнотежа на влага. Почвите можат да бидат оштетени 

од промените во практиките за користење на земјиштето како што се уништување на 

шумите, отстранување на грмушките, неконтролирано пасење, занемарување на методите 

за зачувување на почвата или практикување на земјоделството на необработено земјиште. 

Ерозијата на почвата е особено акутен проблем. 

 

➢ Квалитет и квантитет на ВОДА (проблеми со загадувањето): 

Главните проблеми кога станува збор за водата вклучуваат исцедување на хранливи 

материи и пестициди, црпење на водата и одводнување и поплавување. Загадувањето на 

подземните и на површинските води предизвикано од високо ниво на производство и 

употреба на ѓубриво и хемиски ѓубрива е сериозен проблем, особено во областите на 

интензивно одгледување на добиток или специјализирано растително производство. 

Проблемите со количината на вода се јавуваат во региони каде потрошувачката на вода ги 

надминува критичните нивоа во однос на достапните водни ресурси. Зголемената површина 

на земјоделско земјиште која се наводнува укажува на тоа дека земјоделството е 

најзначајниот корисник на вода. Оттука особено е значајно да се разгледаат можностите за 

тоа како најдобро да се распределат ограничените залихи на вода и да се утврдат 

приоритетите.  

 

➢ Квалитет на ВОЗДУХ (проблеми со загадувањето): 

Главните проблеми кога станува збор за воздухот се емисиите на стакленички гасови и 

амонијак. На ниво на Европската Унија (ЕУ), земјоделството е одговорно за околу 8% од 

вкупните емисии на стакленички гасови. Тоа е главниот извор на метан (од добиток) и азот 

оксид (од пасење добиток) со придонес од околу 40% од овие два гасови. 

 

➢ БИОДИВЕРЗИТЕТ (загриженост за зачувување): 

Главните проблеми кога станува збор за биодиверзитетот ја  вклучуваат разновидност на 

екосистемот, од генетички и од аспект на видовите. Интензивирањето на земјоделството 

доведува до широко распространето намалување на видовите и живеалиштата. Сепак, околу 

две петтини од земјоделската површина на ЕУ останува под системи со низок интензитет - 
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главно или пасење под разни системи за управување со добиток или трајни култури под 

традиционално управување. Тие поддржуваат полу природни живеалишта и видови на диви 

животни кои се со значење за зачувување, но може да се соочат со закана од истребување 

или пак зголемување. Овие закани може да се интензивираат во идно опкружување со 

високи цени на храната како одговор на растечката побарувачка на храна и биогориво. 

 

➢ ПЕЈЗАЖ (грижи за удобност): 

Главните проблеми кога станува збор за пејзажот е повеќе како естетско и културно 

прашање. Маргинализацијата на земјоделското земјиште може да доведе до негово 

напуштање доколку земјоделството престане да биде одржливо. Алтернативно, 

интензивирањето на земјоделството може да доведе до губење на важни карактеристики на 

пејзажот, како што се грмушки и езерца, зголемување на полињата и замена на 

традиционалните земјоделски згради со индустриски структури. Правата на пристап може 

да бидат ограничени во интерес на поефикасно земјоделство. 

 

➢ Загриженост за БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА И БЛАГОСОСТОЈБАТА НА 

ЖИВОТНИТЕ: 

Главните проблеми кога станува збор за безбедноста на храната и благосостојбата на 

животните повеќе се насочени кон ефектот на земјоделските практики врз здравјето на 

луѓето отколку физичкото опкружување. Исто така постои загриженост за последиците врз 

квалитетот и безбедноста на снабдувањето со храна од зголемената употреба на пестициди 

и други хемикалии, кое што пак доведува до охрабрување за органско земјоделство. 

 

Клучните позитивни влијанија кои ги предизвикува земјоделската активност врз животната 

средина се сумирани подолу: 

 

➢ ПОЗИТИВНИ ВЛИЈАНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВРЗ ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА И БЛАГОСОСТОЈБАТА НА ЛУЃЕТО: 

Додека негативните влијанија се сериозни и можат да вклучуваат загадување и деградација 

на почвата, водата и воздухот, земјоделството исто така може позитивно да влијае на 

животната средина, на пример со зафаќање на стакленички гасови во земјоделските култури 
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и почвите или ублажување на ризиците од поплави преку усвојување на одредени 

земјоделски практики.  

Дополнително, земјоделскиот биодиверзитет е неопходен за задоволување на основните 

човечки потреби за безбедност на храна и егзистенција. Оттука, интеракцијата помеѓу 

животната средина, генетските ресурси и практиките на управување што се јавува на самото 

место во рамките на агро-екосистемите, често придонесува за одржување на динамично 

портфолио на земјоделскиот биодиверзитет. 

Врз основа на сето погоре наведено, може да се заклучи дека земјоделството игра клучна 

улога во целиот живот на економијата на една држава и претставува столбот на 

економскиот систем на секоја земја.  

Покрај обезбедувањето храна и суровина, земјоделството обезбедува можности за 

вработување на многу голем процент од работоспособното население како и можност за 

обезбедување на доход за секојдневното живеење.  
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3.  КОНЦЕПТОТ НА ДОБРА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПРАКСА 

 

Добрата земјоделска практика (ДЗП) претставува практичен водич за помош на 

земјоделците, лозарите и управителите на земјиште со цел да им помогне да ја штитат 

околината во која работат. ДЗП ги опишува клучните активности што земјоделците можат 

да ги преземете за да го заштитат и подобрат квалитетот на водата, почвата и воздухот. Во 

некои случаи, исто така, може да им овозможи да се постигнат заштеда на трошоците при 

водењето на бизнисот. Исто така може да им помогне да ги исполните своите законски 

обврски, вклучително и оние што се однесуваат на вкрстената усогласеност. 

 

Концептот на добри земјоделски практики  еволуираше во последниве години во контекст 

на брзото менување и глобализира на економијата за храна и како резултат на загриженоста 

и обврските на широкиот опфат на засегнати страни во врска со производството и 

безбедноста на храната, квалитетот на храната и одржливост на животната средина во 

земјоделството. Овие засегнати страни ја претставуваат понудата (земјоделци, организации 

на земјоделци, работници), побарувачката (трговци на мало, производство и потрошувачка) 

и институции, даватели на услуги (образование, истражување, проширување на 

производството и сл.) кои ја поддржуваат и поврзуваат побарувачката и понудата и кои 

сакаат да ги исполнат специфичните цели на безбедност на храна, квалитет на храна, 

ефикасност на производството, егзистенција и зачувување на животната средина на среден 

и на долг рок. 

 

Широко дефиниран, пристапот на ДЗП има за цел примена на расположливото знаење со 

цел адресирање на еколошка, економска и социјална одржливост за производство на фарма 

и пост-производствени процеси, кои ќе резултираат во безбедна и квалитетна храна. 

Базирано на основните принципи на одржливост, ДЗП има за цел поддршка на локално 

развиените оптимални практики за даден производствен систем заснован на посакуван 

исход, притоа земајќи ги во предвид барањата на пазарот, ограничувањата и стимулациите 

на земјоделците за примена на практики. 
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Понатаму, ДЗП е дефинирана како систем за сертификација за земјоделство, 

специфицирање на процедури (и придружна документација) што мора да се спроведат за да 

се создаде храна за потрошувачите или за понатамошна обработка што е безбедна и здрава, 

користејќи одржливи методи. Целта на кодот за ДЗП е да се утврдат точните постапки во 

процесот на земјоделското производство со кои би се минимизирале заканите за 

деградација и губење на почвата како природен ресурс, а кои се однесуваат на мерки и 

постапки за зачувување и подобрување на плодноста на почвата. Понатаму, да влијае врз 

намалувањето на негативното влијание на земјоделството на животната средина 

исцрпување и нерационална употреба на главните природни ресурси (почва, вода, животни, 

растенија и предели). 

3.1 Главни предизвици во секторот земјоделство 

Светското земјоделство во дваесет и првиот век се соочува со три главни предизвици:  

1) да ја подобри безбедноста на храната, да ја овозможи руралната егзистенција и да ги 

обезбеди приходите;  

2) да се задоволи зголемувањето и разновидните барања за безбедна храна и други 

производи; и,  

3) да се зачуваат и заштитат природните ресурси. 

 

Овие предизвици ги промовираше меѓународната заедница преку Планот за акција на 

Светскиот самит за храна и Милениумските развојни цели со специфични цели што треба 

да се исполнат. 

 

Од земјоделството се очекува да ја осигури безбедноста на храната во низа поставки, сега и 

во иднина, и се повеќе се повикува да произведе позитивни еколошки, социјални и 

економски придобивки. Исполнувајќи ги овие предизвици, земјоделството може да биде 

клучен придонесувач за одржлив развој.  

 

Овие предизвици, делумно би можеле да се исполнат преку пристапот на добра земјоделска 

пракса - пристап кој ја подобрува еколошката, економската и социјалната одржливост на 
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фармата за производство и резултира со безбедна и квалитетна храна како и непрехранбени 

земјоделски производи.  

 

Пристапот на ДЗП може конкретно да придонесе за спроведување на одржливо 

земјоделство и рурален развој. ДЗП може да одговори на растечките барања на се повеќе 

глобализираните и интегрирани земјоделски сектори, но исто така е многу важен и за 

локалните и националните пазари.  

3.2 Принципи на добра земјоделска пракса 

Под принципи за ДЗП се дефинира извршување на земјоделски активности на оној начин  

кој  овозможува  добро  управување  на  земјоделските  површини  земајќи  ги  во предвид  

климатските  карактеристики  на  регионот,  вклучувајќи  ги  и  постоечките земјоделски  

системи,  употреба  на  земјоделското  земјиште,  плодоред,  земјоделски практики и 

структура на земјоделските стопанства.  

 

Принципите се засноваат на примената на агротехнички и други мерки кои се 

изведуваат од начелата за: 

 

➢ Заштита на природата, 

➢ Одговорно управување со природата, 

➢ Одговорна употреба и заштита на водата, 

➢ Зачувување на природната разновидност (биодиверзитет и агро-биодиверзитет), 

➢ Безбедно складирање и чување на средствата за заштита и безбедносни мерки за 

работа, 

➢ Управување со органски отпад, 

➢ Водење и чување на документацијата за активностите на земјоделскиот имот. 

 

Оттука главните задачи на земјоделскиот производител се: 

 

➢ Да ја чува довербата на потрошувачот за квалитетот и здравствената исправност на 

храната, 
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➢ Го минимизира загадувањето на околината, 

➢ Ја редуцира употребата на хемиски препрати, 

➢ Овозможува унапредување на користењето на природните енергетски ресурси, 

➢ Се однесува одговорно кон здравјето и безбедноста на работниците и севкупната 

одговорност во работењето, 

➢ Практикува одговорен однос и грижа за благосостојбата на животните. 
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4. ПРАВНА РАМКА 

4.1 Надлежности на клучните институции за управување со секторот животна средина и 

секторот земјоделство 

Во Република Северна Македонија Министерството за животна средина и просторно 

планирање е надлежен орган за вршење на активностите од областа на заштитата на 

животната средина. Ингеренциите кои ги има ова Министерство се однесуваат на: 

 

✓ Следењето на состојбата на животната средина; 

✓ Заштитата на водите, почвата, флората, фауната, воздухот и озонската обвивка од 

загадување; 

✓ Заштитата од бучава, радијација, заштитата на биодиверзитетот, гео диверзитетот, 

националните паркови и заштитените области; 

✓ Реставрацијата на загадените делови од животната средина; 

✓ Предлагањето мерки за третман на цврст отпад; 

✓ Просторното планирање; 

✓ Просторниот информативен систем; 

✓ Надзорот од негова надлежност и 

✓ Врши и други работи утврдени со закон. 

 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги врши работите што 

се однесуваат на: 

✓ Земјоделството, шумарството и водостопанството; 

✓ Користењето на земјоделското земјиште, шумите и другите природни богатства; 

✓ Ловот и риболовот; 

✓ Заштитата на добитокот и растенијата од болести и штетници; 

✓ Следењето и проучувањето на состојбите со водите, одржувањето и подобрувањето 

на режимот на водите; 

✓ Хидромелиоративните системи; 

✓ Хидролошките и агрометеоролошките мерења, како и противградобијната заштита; 
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✓ Проучувањето и истражувањето на метеоролошките, хидролошките и 

биометеоролошките појави и процеси; 

✓ Надзорот од негова надлежност и 

✓ Врши други работи утврдени со закон. 

4.2 Анализа на законодавството за животна средина  

Предмет на оваа анализа се следниве примарни закони за животна средина: 

• Закон за животна средина („“Службен весник на РМ“ 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, 147/15, 192/15); 

• Закон за управување со отпадот („“Службен весник на РМ“ на РМ“ бр. 68/04, 71/04, 

107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 146/15, 156/15, 192/15); 

• Закон за водите („“Службен весник на РМ“ на РМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 

51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15); 

• Закон за квалитет на амбиентниот воздух („“Службен весник на РМ“ на РМ“ бр. 

67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13,  10/15, 146/15); 

• Закон за заштита на природата („“Службен весник на РМ“ 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); 

• Закон за Генетски модифицирани организми(„“Службен весник на РМ“ 

бр.148/09,163/09,08/11,22/12,150/12,23/14,29/14,67/14,135/14,175/14,190/14); 

 

Од особено значење за анализа на овој извештај претставува и законодавството за почвата, 

но во Република Северна Македонија се уште не постои Закон за почви. Заштитата на 

почвите во Република Северна Македонија се регулира со неколку закони и тоа: Законот за 

животната средина, Законот за заштита на природата, Законот за земјоделско земјиште, 

Законот за шуми, Законот за просторно и урбанистичко планирање, па оттука се повеќе се 

наметнува потребата од донесување на соодветен закон кој ќе ја третира почвата од повеќе 

аспекти како медиум на животната средина. 

 

Анализата во рамките на погоре наведените закони ги опфаќа сите надлежности и 

ингеренции кои ги има Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а се 
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пропишани во законодавството за животна средина за кое е надлежно Министерството за 

животна средина и просторно планирање.  

4.1.1 Закон за животна средина 

Законот за животна средина се однесува на заштитата и унапредувањето на квалитетот и 

состојбата на медиумите на животната средина: почвата, водата, воздухот; на областите на 

животната средина, на биолошката разновидност и други природни богатства, како и на 

заштитата на озонската обвивка и заштитата од негативното влијание на човекот врз 

климатскиот систем. Покрај одредбите од овој закон се применуваат и одредбите на 

законите за одделни медиуми и области на животната средина. 

 

Надлежностите на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на земјоделството, шумарството и водостопанството согласно овој закон се дефинирани во 

следните членови на законот: 

 

Член 21 Општа одредба во врска со вршење на активности 

Забрана на производството, прометот и употребата на одделни производи, полупроизводи, 

суровини, супстанции и вршењето на одделни активности и услуги заради заштита на 

животната средина Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на животната средина, во согласност со министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на економијата, министерот 

кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

здравството и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството ќе го забрани 

производството, прометот и употребата на одделни производи, полупроизводи, суровини, 

супстанции и вршењето на одделни активности и услуги, на определено или на 

неопределено време, доколку постојат доволно докази дека со нив се загрозува животот и 

здравјето на луѓето и животната средина и/или не се исполнуваат пропишаните 

стандарди. 

Член 22 Ограничување и контрола на извозот и увозот на одделни супстанции и 

производи (1) Заради заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина, 
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министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа 

на животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на економијата, министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на земјоделството, 

шумарството и водостопанството и министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на здравството, го ограничува или забранува увозот 

и извозот на опасните супстанции, штетните материи и производи во/од/низ Република 

Македонија. 

Член 28 Обврска за заштита на животната средина и еколошко чисто подрачје 

(4) Критериумите, начинот и постапката за прогласување на еколошко чисто подрачје, 

како и начинот на водење и содржината на евиденцијата од ставот (5) на овој член, ги 

пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите 

од областа на животната средина, во соработка со министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на земјоделството, шумарството и 

водостопанство и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на економијата. 

Член 33 Формирање на државни мрежи за мониторинг на животната средина (1) Со 

цел да се врши мониторинг на медиумите и областите на животната средина, на 

територијата на Република Македонија се воспоставува државна мрежа за мониторинг 

на животната средина, којашто се состои од државните мрежи за мониторинг на 

одделни медиуми и области на животната средина, која ја формира Владата на Република 

Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, во согласност со 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа 

на здравството и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на земјоделството. 

Член 50 Постапка за доделување признанија и награди (3) Заради оцена на 

пристигнатите кандидатури, министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на животната средина формира Комисија за награди 

и признанија. Членовите на Комисијата за награди и признанија се избираат на предлог на 

органите на државната управа надлежни за работите од областа на животната средина, 
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образованието и науката, економијата, здравството, градежништвото и земјоделството и на 

предлог на невладини организации, средства за јавно информирање, производители и 

научни и стручни институции со мандат од една година. Одлука за избор на субјектот на 

кој ќе му биде доделено признание или награда донесува Комисијата за награди и 

признанија, со двотретинско мнозинство, од вкупниот број членови на Комисијата. За 

одлуката, Комисијата е должна да го информира министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, во рок од три 

работни дена од денот на донесувањето на одлуката. 

Член 65 Стратегиска оцена (2) Стратегиска оцена се спроведува на плански документи 

кои се подготвуваат во областа на земјоделството, шумарството, рибарството, 

енергетиката, индустријата, рударството, транспортот, регионалниот развој, 

телекомуникациите, управувањето со отпадот, управувањето со водите, туризмот, 

просторното и урбанистичкото планирање и користењето на земјиштето и со кои се 

создава основа за изведување на проекти за кои се врши оцена на влијанието врз 

животната средина или на сите плански документи со кои се уредува управувањето со 

заштитените подрачја прогласени согласно со закон или пак можат да влијаат врз тие 

подрачја. 

Член 146а Меѓуресорска соработка (2) Меѓуресорското тело за спречување и контрола 

на хаварии со присуство на опасни супстанции се состои од 9 члена, и тоа по еден член од: 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на управување со кризи 

(Центар за управување со кризи), органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на заштита и спасување ( Дирекција за заштита и спасување), органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на здравството, органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на внатрешни работи, органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на трудот, органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството, државниот 

инспекторат за техничка инспекција и Заедницата на единиците на локалната самоуправа. 

Член 187 Национален план за климатските промени (5) Органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на животната средина во согласност со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството, 
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шумарството и водостопанството; органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на заштита на природата; органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на економијата; органот на државната управа надлежен за 

вршење на хидрометеоролошките работи, органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на транспортот и врските и органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на здравството, е надлежен за изработка на 

Националниот план за климатски промени од ставот (1) на овој член и го доставува до 

Владата на Република Македонија. 

Член 191 Национален план за справување со опустинувањето и ублажување на 

ефектите од суши (5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

животната средина во согласност со органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството и органот на 

државната управа надлежен за вршење на хидрометеоролошките работи, е надлежен за 

изработка на Националниот план против опустинување од ставот (1) на овој член и го 

доставува до Владата на Република Македонија. 

(6) Поблиската содржина и начинот на изработката на Националниот план против 

опустинување од ставот (1) на овој член, се определува со методологијата пропишана од 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа 

на животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на земјоделството, шумарството и 

водостопанството. 

Член 192 Акциона програма за справување со опустинувањето и ублажувањето на 

ефектите од суши (1) Со цел за идентификување на факторите кои придонесуваат кон 

опустинувањето и неопходните практични мерки во борба против опустинувањето и за 

ублажување на ефектите од суши, Владата на Република Македонија, на предлог на 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната 

средина во согласност со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

земјоделството, шумарството и водостопанството, усвојува Акциона програма за 

справување со опустинувањето и ублажување на ефектите од суши (во натамошниот 

текст: Акциона програма против опустинување). 
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(3) Акционата програма против опустинување од ставот (1) на овој член особено содржи: 

 институционални и правни мерки,  превентивни мерки и активности за предвидување, 

спречување и минимизирање на причините за опустинување, како и превентивни мерки за 

земјишта што се уште не се деградирани или се благо деградирани,  мерки за обезбедување 

на навремено предупредување за суши,  мерки и активности за ублажување на негативните 

ефекти од опустинувањето и сушите,  мерки за едукација и подигнување на јавната свест,  

мерки за стручно оспособување на научниот, техничкиот и раководниот кадар,  временска 

рамка и финансиски план за реализација на предвидените мерки и активности. При 

изготвување на финансискиот план се зема предвид економската анализа изготвена 

согласно со членот 191 став (2) алинеја 4 од овој закон и  други мерки и активности 

определени од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на животната средина во согласност со министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на земјоделството, 

шумарството и водостопанството. 

Член 193 Спроведување на Националниот план и известување за спроведувањето (3) 

Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа 

на животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството, шумарството и 

водостопанството поблиску ги пропишува критериумите за следење и оценување на 

спроведувањето на Националниот план против опустинување од членот 191 на овој закон, 

како и содржината и постапката за доставување на извештајот од ставот (2) на овој 

член. 

(4) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во 

согласност со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

земјоделството, шумарството и водостопанството е должен, најмалку еднаш на три години, 

да ја известува Владата на Република Македонија за спроведувањето на Националниот 

план против опустинување од членот 191 на овој закон. 

Член 194 Надлежни органи – надзор (4) Инспекциски надзор над примена на овој закон во 

делот на прометот со производи, полупроизводи, суровини, хемиски супстанции, отпадни 

материјали наменети за преработка и рециклирање и пакувања и означувањето на 

производите и пакувањата со информации за влијанието врз животната средина врши 
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Државниот пазарен инспекторат, преку државните пазарни инспектори, Државниот 

санитарен и здравствен инспекторат, преку државните санитарни и здравствени 

Инспектори, Фитосанитарната управа преку фитосанитарните инспектори и Државниот 

инспекторат за земјоделство преку државните инспектори за земјоделство. 

Член 204 Делокруг на надзор на Државниот пазарен инспекторат, Државниот 

санитарен и здравствен инспекторат, Дирекцијата за храна, Фитосанитарната управа 

и Државниот инспекторат за земјоделство  

(1) Во вршењето надзор од својот делокруг, државниот пазарен инспектор, државниот 

санитарен инспектор, инспекторот за храна, фитосанитарниот инспектор и државниот 

инспектор за земјоделство има право: 1) да утврди дали се врши производство, промет и 

употреба на одделни производи, супстанции и вршење на одделни активности и услуги 

согласно со прописот од членот 21 на овој закон; 2) да утврди дали се пуштаат во промет 

опасните супстанции, штетните материи и производи, како и супстанциите и производите 

чијшто увоз, извоз и транзит во/од/низ Република Македонија е ограничен, забранет или 

строго контролиран согласно со членот 22 став (1) од овој закон; 3) да утврди дали 

прометот, увозот, извозот и транзитот на опасните супстанции, штетни материи и 

производи, како и одделни полупроизводи, суровини и стоки кои се под посебен режим на 

увоз, извоз и транзит во/од/низ Република Македонија се врши согласно со прописот од 

членот 22 став (2) на овој закон; 4) да утврди дали се пуштаат во промет производи, 

полупроизводи суровини и хемикалии, како и нивни пакувања на кои не е означена 

можноста за загадување или влијанието што може да го имаат врз животната средина и 

здравјето на луѓето согласно со членот 27 став (1) од овој закон; 5) да утврди дали се 

пуштаат во промет полупроизводи, суровини, хемикалии во пакување кое не е означено 

согласно со членот 27 став (3) од овој закон; 6) да утврди дали се пуштаат во промет 

производи и услуги со еколошка ознака која не е добиена на начин утврден согласно со 

членот 29 од овој закон и7) да утврди дали се рекламира, етикетира и пушта во промет 

производ означен со еколошка ознака, на начините и според критериумите кои не се во 

согласност со членот 29 од овој закон. (2) Државниот пазарен инспекторат инспекцискиот 

надзор од ставот (1) на овој член го врши согласно со Законот за пазарна инспекција и овој 

закон. (3) Државниот санитарен и здравствен инспекторат инспекцискиот надзор од ставот 

(1) на овој член го врши согласно со Законот за санитарна и здравствена инспекција и овој 
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закон. (4) Дирекцијата за храна инспекцискиот надзор од ставот (1) точки 1, 3 и 4 на овој 

член, го врши согласно со Законот за безбедност на храната и на производите и 

материјалите што доаѓаат во контакт со храната и овој закон. (5) Фитосанитарната управа 

инспекцискиот надзор од ставот (1) на овој член го врши согласно со Законот за здравје на 

растенијата и Законот за средства за заштита на растенијата и овој закон. (6) Државниот 

инспекторат за земјоделство инспекцискиот надзор од ставот (1) на овој член го врши 

согласно со Законот за земјоделска инспекција и другите посебни закони од областа на 

земјоделството и овој закон. 

4.1.2 Закон за управување со отпадот 

Управувањето до отпадот во Република Северна Македонија претставува еден од 

најголемите еколошки проблеми. Општите политики за управување со отпадот, со цел 

надминување на постојната состојба и воспоставување на одржлив систем за управување со 

отпадот е дефинирана во Закон за управување со отпадот. Овој закон воведува свои 

политики за управувањето со отпадот како што се Стратегијата за управување со отпадот и 

Националниот план за управување со отпадот и програми за управување со отпадот, а 

воедно претставува и основа за донесување на мноштво подзаконски акти во форма на 

правилници и уредби. 

Земјоделскиот отпад претставува еден од петте главни текови на отпад кои се генерираат 

во најголем волумен. Истиот во својата структура се состои од: ѓубриво, силажа, остатоци 

од зеленчук и жито, и второ отпад како расипани земјоделски машини, пестициди, 

пластични ќеси, земјоделски фолии и др. 

Со цел заштита на земјоделскиот имот, забрането е палење на оган, палење на 

жетвените остатоци, палење на жетвените површини и стрништа, како и сите 

видови на индустриски и комунален отпад, како и поплавување на земјиштето на 

нивите. 

Во рамките на овој закон се дефинираат следните работи кои го засегаат секторот 

земјоделство: 

Видовите на отпад ги регулира член 25 Листата на видовите отпад, каде што точка 

14) ги опфаќа производите кои сопственикот веќе нема да ги користи (земјоделските, 

канцелариските, комерцијалните отпадоци и отпадоците од продавниците и од 



34 

 

домаќинствата и друго); и точка 15) ги опфаќа загадените материјали, материи или 

производи што произлегуваат од дејствијата чијашто цел е рекултивација на земјиштето 

Член 20 ја дефинирана содржина на програмата за управување со отпадот, којашто ја 

донесува надлежниот орган за вршење на стручни работи во животната средина. Со 

програмата се утврдуваат мерките и активностите што треба да се преземат од страна на 

субјектите кои управуваат со отпадот во тековната година за спроведување на Планот за 

управување со отпадот, како и конкретните мерки за подобрување на општата состојба во 

управувањето со отпадот и заштитата на животната средина. Програмата на овој член 

особено содржи: 5) мерки и активности за поттикнување на компостирањето на 

биоразградливиот отпад;7) реализација на обврските за намалување на количеството на 

биоразградливиот отпад што се отстранува на депониите; 

Член 29 Операции за преработка на отпадот, став 10) опфаќа операции за третирање на 

земјиштето, во полза на земјоделството и на животната средина; 

Член 57 Општи правила за постапување со опасниот отпад (1) Постапувањето со 

опасниот отпад се врши одвоено од другите видови отпад. (2) Се забранува истурање и 

фрлање на опасниот отпад во почвата, во водите, во садовите за комунален отпад, 

канализационите и другите инфраструктурни системи и објекти, како и негово 

складирање и отстранување на места кои не се предвидени за таа намена. 

Член 86 Отпади кои не се прифатливи во депониите Во депониите за отпад е забрането 

депонирање на: 7) отпад што содржи висок процент на биоразградливи состојки (на 

пример, хартија, градинарски отпад и слично). 

 

Во рамките на овој закон не се дефинирани специфични надлежности на органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството. 

4.1.3 Закон за водите 

Целите на законот се да се обезбеди:  достапност до доволно количество квалитетна вода, 

во согласност со начелата за одржливо управување со водите за пиење и за производство на 

храна, за потребите на земјоделството, индустријата, хидроенергетските потреби, за 

потребите на парковите и други јавни површини, туризмот, пловидбата и за други потреби. 
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Во рамките на овој закон се дефинираат следните работи кои го засегаат секторот 

земјоделство: 

Член 6 Правен режим на водите (1) Водите, како добра од општ интерес, се во сопственост 

на Република Македонија и уживаат посебна заштита на начин и под услови определен со 

овој закон. (2) Водите не се предмет на правото на сопственост на физички и правни лица, 

без оглед на правниот режим на земјиштето на коешто се наоѓаат. (3) Акумулирањето, 

зафаќањето, црпењето, користењето, пренасочувањето, одведувањето и испуштањето, како 

и другите дејства врз водите се вршат под услови, на начин и во постапка утврдени со овој 

закон. (4) Се забранува секакво испуштање на отпадни води, материи и супстанции во 

водите освен под услови, на начин и во постапка определени со овој закон. 

Член 15 Приоритети за користење на водите Доколку има повеќе барања за користење 

на водите од едно исто водно тело за кое што не е издадена дозвола за користење на вода, 

дозволата за користење вода се издава согласно со следниов приоритет за: 2) наводнување 

на земјоделското земјиште; 

Член 17 Овластување за сопственикот на земјиштето или за носителот на друго 

стварно право (1) Сопственикот или носителот на друго стварно право на земјиштето, 

може без дозвола за користење на водите слободно да ги користи атмосферските води што 

се собираат на неговото земјиште или земјиштето врз кое што има стварно право во 

границите на личните потреби на домаќинството, водејќи сметка за режимот на водите и за 

таквите права на другите лица. (2) Сопственикот или носителот на друго стварно право на 

земјиштето на кое се наоѓа вода, може да црпи и да користи подземни води од подземните 

водни тела за лични потреби и за потребите на домаќинството, без обврска да поседува 

дозвола за користење на водата, доколку исцрпеното количество подземна вода не 

надминува 10 м³ вода дневно и со тоа не се предизвикуваат негативни последици по истото, 

или по соседното подземно водно тело. (3) Сопственикот или носителот на друго стварно 

право на земјоделско земјиште може да црпи и да користи вода од подземни водни тела за 

наводнување на земјоделско земјиште, без обврска да поседува дозвола за користење на 

водата под следниве услови:  земјиштето да не е опфатено со хидросистем или систем за 

наводнување,  потребните количини на вода за наводнување да не надминуваат повеќе од 1 

л/секунда и  пред копање на бунарот да обезбеди позитивно мислење од органот на 
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државната управа надлежен за вршење на стручни работи од областа на управувањето со 

водите. 

Член 18 Времено црпење на води заради одводнување на земјиште (1) Без дозвола за 

користење на водата, вршителите на трговска дејност, како и другите лица можат да ги 

црпат или пренасочат водите само заради: 1) одводнување на земјиштето, како и за заштита 

на земјиштето од ерозија или од поплави 

Член 28 Дејности и активности за кои е потребна дозвола (1) Дозволата од членот 26 

став (1) на овој закон е потребна заради извршување на активности, кои што влијаат или 

можат да влијаат врз режимот на водите и/или врз морфологијата на водното тело, особено 

во случаите на: 1) зафаќање, црпење, пренасочување, акумулирање и користење на водата 

од површинското водно тело заради:   наводнување на земјоделско земјиште,  одводнување 

на земјиштето, 2) црпење, пренасочување, акумулирање или користење на водата од 

подземното водно тело заради:  наводнување на земјоделско земјиште 

Член 29 Користење на вода од бунари (1) Без дозволата од членот 26 став (1) од овој закон, 

сопственикот или носителот на друго стварно право врз земјиштето може, во согласност со 

членот 17 од овој закон, да копа обичен бунар за снабдување со вода за пиење, за поење на 

добиток, за други лични потреби и потребите на домаќинството, како и за наводнување на 

земјиште. 

Член 74 Основни мерки и дополнителни мерки за спроведување на Програмата на 

мерки (1) Основни мерки за спроведување на Програмата на мерки, се сите мерки кои 

согласно со овој и друг закон се определени како посебни инструменти, како и други 

постојни или идни мерки насочени кон остварувањето на целите утврдени со плановите за 

управување со речните сливови, а особено мерките: 12) за заштита на водите од загадување 

предизвикано од нитрати од земјоделски извори;14) за заштита на животната средина 

особено почвата при користење на тињата добиена со прочистување на отпадните води за 

потребите на земјоделството;(2) Доколку целите на животната средина за конкретно водно 

тело не се постигнале со преземање на мерките од ставот (1) на овој член, органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина 

определува дополнителни мерки кои треба да се преземат, а особено: преземање на 

законски, управни и економски или фискални мерки; склучување спогодби за заштита на 

животната средина; воведување контроли на емисии; определување кодекси за добра 
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пракса; воведување мерки за репарација на водните живеалишта; воведување мерки за 

ограничување и контрола на користењето; мерки за регулирање на потрошувачката, 

вклучувајќи и мерки за адаптација на земјоделското производство на култури кои бараат 

помалку вода во подрачја погодени од суши; мерки за рационално, ефикасно и повторно 

користење на водите, вклучувајќи и користење на технологии во индустријата и 

наводнувањето за ефикасно користење на водата и за заштеда на водата; спроведување на 

градежни зафати и проекти за рехабилитација; мерки за вештачко полнење на аквифери; 

мерки за едукација, истражување, развој и обука и други неопходни мерки. 

Член 108 Објекти и постројки кои работат со опасни материи и супстанции (5) 

Одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член не се однесуваат на објекти и постројки 

за складирање на течно шталско ѓубре и други споредни производи од земјоделски 

активности. 

Член 110 Испуштања на отпадни води (1) Испуштање на ефлуент од индустриски и 

земјоделски течен отпад и урбани отпадни води, како и отпадни масла (во натамошниот 

текст: отпадни води) во канализација или во систем за одводнување, во површински или 

подземни водни тела, како и во крајбрежни земјишта и водни живеалишта, се забранува 

освен врз основа на дозвола од членот 79 на овој закон. 

Член 134 Ерозија(3) Подрачје загрозено од ерозија, во смисла на овој закон, е земјиштето 

на коешто сé уште не се видливи траги на ерозија, но таа може да се појави поради 

неправилното користење на тоа или околното земјиште и земјоделските и шумските 

култури. 

Член 163 Водостопански објекти и постројки Водостопански објекти и постројки, во 

смисла на овој закон, се објектите наменети за: 3) обезбедување, зафаќање и доведување на 

вода за наводнување на земјоделско земјиште  наводнување и за прифаќање и одведување 

на одвишни површински и подземни води  одводнување (во натамошниот текст: системи за 

наводнување и системи за одводнување); 

Член 164 Дејности и услуги од јавен интерес(2) Водостопански дејности и услуги од јавен 

интерес, во смисла на овој закон, се изградбата, експлоатацијата и одржувањето на 

водостопанските објекти и постројки кои обезбедуваат водостопански услуги за: 3) 

наводнување и одводнување на земјиштето; 
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Член 191 Водостопанства (1) Зафаќањето и користењето на површинските и подземните 

води за потребите на наводнувањето како и одводнувањето на земјиштето се врши со 

хидросистеми, или системи за наводнување и одводнување. (2) Заради користење, 

експлоатирање и одржување на хидросистемите или системи за наводнување и 

одводнување се основаат водостопанства согласно со закон. (3) За работите поврзани со 

активностите и дејностите на водостопанствата од овој член, е надлежен органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите во областа на земјоделството. 

Член 192 Водни заедници (1) Заради користење, одржување, изградба, реконструкција и 

доградба на малите системи за наводнување и/или одводнување и делничната и/или 

разводната мрежа на системи за наводнување и/или одводнување (инфраструктурата за 

наводнување и/или одводнување), сопствениците и корисниците на земјоделско и друго 

земјиште можат да основаат водни заедници, согласно со закон. (2) За работите поврзани 

со активностите и дејностите на водните заедници од овој член е надлежен органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите во областа на земјоделството. 

Член 207 Надоместок за користење и испуштање на води и вадење на песок, чакал и 

камен (1) Обврзници за плаќање на надоместокот за користење на вода се правните и 

физичките лица кои врз основа на дозвола за користење на води издадена во согласност со 

овој закон: 1) зафаќаат, црпат, пренасочуваат, акумулираат, складираат или на друг начин 

користат вода од природни и вештачки површински водни тела заради:  наводнување на 

земјоделско земјиште,  одводнување на земјиште 2) зафаќаат, црпат, пренасочуваат, 

акумулираат, складираат или на друг начин користат вода од подземно водно тело заради: 

наводнување на земјоделско земјиште 

 

Надлежностите на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на земјоделството, шумарството и водостопанството согласно овој закон се дефинирани во 

следните членови на законот: 

 

Член 20 Ограничувања на користењето на водите (2) Ограничувањето од ставот (1) на 

овој член го утврдува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на животната средина во согласност со министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
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здравството и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството. 

Член 45 Изменување и дополнувања на дозволата (1) Дозволата од членот 26 став (1) 

на овој закон може да се изменува или да се дополнува, по службена должност, или на 

барање на носителот на дозволата доколку се промени: 1) квантитетот и/или квалитетот 

на водата што се користи или 2) квантитетот и/или квалитетот на водното тело од коешто 

се користи водата или 3) технолошкиот процес на работа. (4) Барањето од ставот (1) на овој 

член по службена должност може да го поднесе органот на државна управа надлежен за 

вршење на работите од областа на животната средина, органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството, органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството, како и друг орган кој 

има надлежности кои се поврзани со квантитетот и/или квалитетот на водата што се 

користи, вклучувајќи ги и субјектите кои врз основа на јавно овластување вршат активности 

поврзани со квалитетот и/или квантитетот на водата што се користи. 

Член 54 Постапка за доделување на концесија (1) Во име на Република Македонија, 

концесијата од членот 53 став (1) на овој закон ја дава Владата на Република Македонија. 

(2) За започнување на постапката за доделување на концесијата одлучува Владата на 

Република Македонија по образложен предлог доставен од страна на министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина, изработен во согласност со Водостопанската основа на Република 

Македонија и плановите за управување со речните сливови. (3) Образложениот предлог од 

ставот (2) на овој член, органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на животната средина го доставува по претходна согласност со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работи од областа на земјоделството, a за кој 

позитивно се изјасниле органот на државната управа надлежен за вршење на работи од 

областа на економијата, органот на државната управа надлежен за вршење на работи од 

областа на транспортот и врските, органот на државната управа надлежен за вршење на 

работи од областа на oдбраната, органот на државната управа надлежен за вршење на 

работи од областа на културата, органот на државната управа надлежен за вршење на работи 

од областа на внатрешните работи и Републичкиот завод за заштита на спомениците на 

културата. 
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Член 62 Национална стратегија за води (4) Органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на животната средина во согласност со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството, органот 

на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на шумарството, органот 

на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на економијата, органот 

на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на транспортот и врските, 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството, 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните 

работи, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

одбраната и органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

локалната самоуправа, е надлежен за изработка на Националната стратегија за води и ја 

доставува до Владата на Република Македонија заради разгледување и доставување до 

Собранието на Република Македонија. 

Член 96 Определување на заштитните зони(1) Владата на Република Македонија ги 

определува: 3) заштитните зони кои се чувствителни на нитрати, на предлог на 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на животната средина, министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на здравството и министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

земјоделството;4) водните тела кои се чувствителни на испуштањето на урбани отпадни 

води како заштитни зони, на предлог на министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

земјоделството и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на здравството; (8) Формата и содржината на регистарот 

од ставот (5) на овој член ги пропишува: 2) министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството во согласност 

со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на животната средина и министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството, за зоните 

од ставот (1) точка 3 на овој член; 
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Член 102 Зони чувствителни на нитрати (1) Заради обезбедување заштита на водите од 

загадување настанато од земјоделски активности, министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството во 

согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на животната средина донесува добра земјоделска пракса што ќе 

треба да се реализира на доброволна основа заради: 1) давање практични упатства на 

земјоделците и другите лица вклучени во земјоделството, во врска со активности што може 

да влијаат врз површинските и подземните водни тела и 2) промоција на соодветни 

практики за намалување на загадувањето на водите. (2) Заради спречување или контрола на 

влез на нитрати во водите како резултат на земјоделски активности, министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството и министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

здравството поблиску ги пропишува критериумите за определување на зоните 

чувствителни на нитрати определени согласно со членот 96 став (1) точка 3 од овој закон 

во коишто особено влегуваат површините каде што постојат:  површински водни тела, 

особено оние што се користат или се наменети за зафаќање вода за пиење и се 

класифицирани во согласност со членот 94 од овој закон,  подземни водни тела што содржат 

повеќе од 50 mg/l нитрати или за кои постои можност да содржат повеќе од 50 mg/l нитрати 

во иднина доколку не се преземат заштитни мерки и  површински води што се сметаат за 

еутрофични или што може да станат еутрофични во иднина доколку не се преземат 

заштитни мерки. (3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на животната средина во согласност со министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

земјоделството и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на здравството, на секои четири години, донесува 

оперативен план за заштита на водите од загадување предизвикана од нитрати од 

земјоделски извори и ги утврдува барањата, забраните или ограничувањата во врска со 

употребата на земјиштето и вршењето на земјоделските активности во означените 

зони, заради имплементација на мерките. (4) Министерот кој раководи со органот на 
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државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина во 

согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на земјоделството ги пропишува содржината, мерките и барањата 

за примена на добрата земјоделска пракса од ставот (1) на овој член, како и содржината, 

задолжителните и другите мерки на оперативниот план од ставот (3) на овој член. (5) Во 

оперативната програма од ставот (3) на овој член особено ќе се имаат предвид постојните 

научно технички податоци, особено поврзани со соодветните азотни удели кои потекнуваат 

од земјоделски и од други извори, како и на условите во релевантните подрачја во кои се 

наоѓаат зоните чувствителни на нитрати. (6) Доколку се утврди дека преземените мерки за 

спроведување на оперативниот план од ставот (3) на овој член не се доволни за намалување 

на загадувањето на водата предизвикано од нитрати од земјоделски извори и спречување 

на натамошното загадување, во оперативниот план да бидат утврдени такви мерки или 

засилени дејствија кои ќе се сметаат за неопходни за постигнување на целите на 

оперативниот план. При утврдувањето на мерките или дејствијата ќе се води сметка за 

нивната ефективност и за трошокот во однос на другите превентивни мерки. (7) 

Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на земјоделството донесува програма за реализација на оперативниот план од 

ставот (3) на овој член. 

Член 103 Зони чувствителни на испуштањето на урбани отпадни води (3) Министерот 

кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството и министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

земјоделството поблиску ги пропишува критериумите за утврдување на зоните 

чувствителни на испуштање на урбани отпадни води од ставот (1) на овој член определени 

согласно со членот 96 став (1) точка 4 од овој закон. 

Член 124 Програма за заштита од штетно дејство на водите (1) Заради заштита од 

штетните дејства на водите, органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на животната средина, во соработка со органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на земјоделството, изработува Програма за заштита од 
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штетно дејство на водите во рамките на соодветниот речен слив (во натамошниот текст: 

Програмата), како составен дел на плановите за управување со речен слив. 

(4) Со Програмата од ставот (1) на овој член се предвидуваат превентивни мерки, изградба 

на заштитни објекти и постројки и изведување на работи за заштита од штетно дејство на 

водите (изградба на насипи, акумулации, регулација на реки, уредување на порои, заштита 

на земјиште од ерозија, пошумување и слично). (5) Министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, во 

согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на земјоделството ја пропишува содржината на Програмата од 

ставот (1) на овој член и на програмите од ставовите (2) и (3) на овој член, начинот и 

постапката на нивното донесување, начинот и постапката на остварување на 

соработката меѓу субјектите кои ги изработуваат програмите од ставовите (2) и (3) на 

овој член. 

Член 125 Основни мерки за заштита од поплави (1) Министерот кој раководи со органот 

на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, во 

согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на одбраната, министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на транспортот и врските, министерот 

кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на земјоделството, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на здравството и министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на локалната самоуправа, а 

по претходна соработка со органите на државната управа надлежни за заштита и спасување, 

утврдува: 1) список и картографски приказ на поплавените рамнини, на водните 

живеалишта, крајбрежните земјишта на езерата и акумулациите, како и на други водни 

системи; 2) карта на подрачја со ризик од поплави во која се означуваат подрачјата 

подложни на ризик од поплави, простирање на поплавните бранови и највисоките нивоа на 

езерата и акумулациите; 3) системот за прогноза и предупредување (алармирање) за 

поплави; 4) мерките за заштита и развој на подрачјата наведени во списокот и означени 

на картографскиот приказ; 5) техничката помош и совети за сите прашања поврзани со 
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спроведувањето на превентивни и санациони мерки за ублажување на последиците во 

случај на поплава и 6) мерки за вонредни состојби и нивната организација. 

Член 130 Обврска за известувања (2) Во случај на опасност од уривање на брани, 

пробивање на заштитни насипи, како и испуштање или прелевање на поголеми количества 

на вода од акумулациите што можат да предизвикаат поплави, водостопанството и 

други правни лица од членот 129 на овој закон се должни да обезбедат известување и 

тревожење на населението на загрозеното подрачје. (3) Владата на Република 

Македонија, на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на животната средина во согласност со 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на земјоделството, министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на одбраната и министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството, 

формира постојано оперативно тело коешто врши координирање на активностите при 

појава на случаи од ставот (2) на овој член. (4) Известувањето за состојбата од ставот (1) 

на овој член се врши според Методологија што ја пропишува министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната 

средина во соработка со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на земјоделството. 

Член 135 Граници на ерозивно подрачје (3) Органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на животната средина во соработка со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството ги определува 

границите на ерозивното подрачје и подрачјето загрозено од ерозија и ги пропишува 

мерките за заштита на ерозивно подрачје и ги определува работите за уредување на 

пороите, врз основа на техничка документација за целата територија на Република 

Македонија, со исклучок во подрачјата од ставовите (1) и (2) на овој член. 

Член 147 Мониторинг на квантитетот и квалитетот на водните тела (6) Министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството и министерот кој 

раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на 
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земјоделството ја пропишува методологијата и ги определува референтните мерни 

методи и параметрите за мерење и мониторинг на квалитетот и квантитетот на 

водните тела во зоните чувствителни на нитрати. 

Член 151 Мониторинг на водата за наводнување (1) Сопствениците или корисниците на 

хидросистемите или системите за наводнување се должни да ги мерат зафатените или 

исцрпените количества на вода и да го следат нејзиниот квалитет на местата на црпење или 

зафаќање. Податоците за количеството и квалитетот на водата се доставуваат до органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина. (2) 

Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството ги 

пропишува поблиските технички услови, начинот и постапката за вршење на работите 

од ставот (1) на овој член.  

Член 152 Мониторинг на водата од одводнување на земјиште (1) Сопствениците или 

корисниците на хидромелиоративните системи за одводнување на земјиштето се должни на 

местата на испуштање на водата од одводнувањето во реципиентот, да ја мерат количината 

на испуштената вода и да го следат нејзиниот квалитет. Податоците за количеството и 

квалитетот на водата се доставуваат до органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на животната средина. (2) Министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина во 

согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на земјоделството ги пропишува поблиските технички услови, 

начинот и постапката за вршење на работите од ставот (1) на овој член. 

Член 156 Доставување на информации(8) Министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина во 

согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на земјоделството и министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на економијата го пропишува 

начинот на доставување на информациите од мониторингот на водите од членовите 151, 

152, 153 и 154 на овој закон, како и формата и содржината на образецот со кој се 

доставуваат податоците. 
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Член 166 Обврски за одржување и управување со водостопанските објекти и 

постројки (1) Водостопанските објекти и постројки се управуваат и одржуваат на начин 

пропишан од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на животната средина, во согласност со министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството 

и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на транспортот и врските. (2) Доколку водостопански објект или постројка, 

нивното управување или вршењето на водостопанска дејност, доведе до негативни 

последици врз водите, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 

областа на животната средина, утврдени восоработка со министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделство, 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на здравството и министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на транспортот и врските, може да нареди 

преземање на неопходните активности за спречување на негативните ефекти. 

Член 171 Евиденција (1) Правните лица кои управуваат со водостопанските објекти и 

постројки се должни да воспостават и одржуваат евиденција за тие објекти и постројки. (2) 

Правните лица кои управуваат со хидросистемите, системите за наводнување и системите 

за одводнување се должни да воспостават и одржуваат евиденција на површините опфатени 

со хидросистемите, системите за наводнување и системите за одводнување, согласно со 

инвестиционо  техничката документација според која се изградени системите. (3) Правните 

лица од ставовите (1) и (2) на овој член се должни податоците од евиденцијата да ги 

доставуваат до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина и до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 

областа на земјоделството. (4) Министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството во согласност со министерот 

кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на животната средина, ја пропишува содржината и начинот на водење на евиденцијата од 

ставовите (1) и (2) на овој член, како и начинот на доставување на евиденцијата. 

Член 193 Забрана за наводнување и напојување на добиток (1) Заради заштита на 

здравјето на луѓето и добитокот, министерот кој раководи со органот на државната управа 
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надлежен за вршење на работите од областа на животната средина во согласност со 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на земјоделството и министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на здравството, го забранува користењето или 

употребата на водите за наводнување и напојување на добиток, во случај да се влоши 

квалитетот на водата до мера која ја прави водата неупотреблива за таа намена. 

Член 195 Технички одредби (1) Заради обезбедување на конструктивна, економска и 

функционална сигурност, браните и придружните објекти се проектираат, градат, 

експлоатираат (употребуваат и одржуваат) и управуваат на начин утврден во техничката 

документација за мали и големи брани изработена во согласност со прописот со кој се 

уредуваат потребните мерки за техничко набљудување на браните и придружните објекти 

и акумулациите кој го донесува министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на животната средина во согласност со 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на транспортот и врските, и министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството. (5) Министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на транспортот и врските и министерот 

кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на земјоделството може за постојните брани или браните кои се во тек на градба да 

пропише санациони мерки или мерки за враќање во поранешна состојба, неопходни за 

постигнување на целите на животната средина определени согласно со членот 90 од овој 

закон. 

Член 213 Определување на висината на надоместокот за користење на вода (9) 

Висината на надоместокот што се плаќа за користење на вода за одводнување на земјиште 

изнесува 1% од утврдената цена за хектар земјиште што се одводнува од цената на 

давателот на услугата. (10) Обврзник за плаќање и пресметување на надоместокот од ставот 

(9) на овој член е секое правно или физичко лице чие земјиште се одводнува со систем за 

одводнување. (32) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 
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животната средина во согласност со органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на земјоделството може да го укине привремено плаќањето на 

надоместоците од ставовите (1), (5), (9), (13), (16), (19), (23) и (26) или да определи 

привремено зголемување, не повеќе од 20% или намалување на висината, не помалку од 20 

% од висината на надоместоците утврдени во ставовите (1), (5), (9), (13), (16), (19), (23) и 

(26) на овој член. 

Член 218 Реализација на средствата од надоместоците (1) Средствата од 

надоместоците од членот 207 на овој закон се користат врз основа на Програма за 

управување со водите, која на предлог на министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, а утврдена во 

согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на здравството, министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството и министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

транспортот и врските ја донесува Владата на Република Македонија. 

1. Национален совет за води Член 219 Основање, состав и мандат (3) Членовите на 

Националниот совет за води се избираат, и тоа: 1) еден на предлог на министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина; 2) еден на предлог на министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството; 3) еден на предлог на 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на транспортот и врските; 4) еден на предлог на министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на економијата; 

5) еден на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на земјоделството; 6) еден на предлог на претседателот 

на ЗЕЛС; 7) еден на предлог на претседателот на Македонската академија на науките и 

уметностите; 8) еден претставник од невладина организација која дејствува во заштитата на 

водите на предлог на невладините организации кои работеле во оваа област во последните 

три години и 9) еден претставник од Советот за управување со подрачјето на речен слив 

наизменично од секој совет со по еден мандат. (4) Членовите на Националниот совет за води 
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се избираат од редот на истакнати научни и стручни лица од областа на управувањето на 

водите и од сродни области и од здружение на корисници на вода. 

Совет за управување со подрачјето на речен слив Член 223 (2) Во Советот членуваат 

номинирани претставници на: органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на животната средина, органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на земјоделството, органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на здравството, органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на транспортот и врските, општините и на градот Скопје, 

здружение на потрошувачите, водостопанства, претставници на водните заедници, 

вршители на услуги за водоснабдување и одведување и третман на отпадни води и други 

корисници на вода, индустријата, невладините организации, советот за управување со 

делови од подрачје на речен слив и други засегнати страни. 

Член 224 Надлежност за вршење надзор над спроведувањето на законот  одредбите од 

главите IV.3.4 и VIII.3 на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон на кои 

надзор над спроведување врши органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на земјоделството. 

Член 229 Надлежност за вршење инспекциски надзор (3) Инспекциски надзор на 

примената на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон во делот на 

контролата на зоните чувствителни на нитрати и наводнување и одводнување врши 

Државниот инспекторат за земјоделство, преку државните земјоделски инспектори. 

Член 237 Делокруг на државниот инспектор за земјоделство (1) Во вршењето 

инспекциски надзор од својот делокруг, државниот инспектор за земјоделство има право: 

да изврши контрола и утврди дали се спроведуваат препораките за добра земјоделска пракса 

во зоните чувствителни на нитрати (член 102 став (1)),  да изврши контрола и утврди дали 

се спроведуваат мерките утврдени во оперативниот план за заштита на водите од 

загадување предизвикана од нитрати од земјоделски извори (член 102 став (3)) и  да изврши 

контрола и утврди дали се користат вештачки ѓубриња, средства за заштита на растенијата 

и на биоцидални производи спротивно на членот 105 став (2) од овој закон. (2) Државниот 

инспекторат за земјоделство, покрај одредбите од овој закон, инспекцискиот надзор го 

врши и согласно со Законот за земјоделската инспекција и Законот за инспекциски надзор. 
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4.1.4 Закон за квалитет на амбиентниот воздух 

Земјоделството е главна одговорна активност за емисијата на амонијакот (NH3) во воздухот, 

кој има влијание како врз здравјето на луѓето така и врз екосистемите. 

 

Надлежностите на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на земјоделството, шумарството и водостопанството согласно овој закон се дефинирани во 

следните членови на законот: 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 59 Други мерки за заштита од подвижни извори (1) 

Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа 

на здравството во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на земјоделството и шумарството, може да го ограничи 

или забрани вршењето на определени дејности и употребата на растително производство 

што се одгледува на земјиште долж патиштата, доколку загадувањето на воздухот од 

моторните превозни средства има влијание врз нив, согласно со прописите за безбедност 

на храната. 

X НАДЗОР И НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ Член 65 Надлежни органи (6) Контрола на 

здравствената исправност на растителното производство што се одгледува на земјиште 

долж патишта, како и во случаите кога при оценувањето на квалитетот на амбиентниот 

воздух е утврдено дека постои здравствен ризик по животот и здравјето на луѓето надлежен 

орган за преземање и спроведување на потребни мерки е Државниот санитарен и здравствен 

инспекторат во рамките на овластувањата утврдени со закон.  

4.1.5 Закон за заштита на природата 

Во рамките на овој закон се дефинираат следните членови кои го засегаат секторот 

земјоделство: 

 

II ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА II 1. ОПШТИ МЕРКИ Ограничување на правото на 

сопственост и други права кои произлегуваат од него заради заштита на природата 

Член 8 Заради спроведување на предвидените мерки и активности за заштита на природата, 

сопственикот или корисникот на земјиштето е должен да дозволи непречен премин на други 
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лица и друга употреба на неговото земјиште во согласност со одредбите на овој и друг 

закон. 

Општа забрана за движење со моторни возила во природата Член 10 (1) Забрането е 

движење со моторни возила во природата освен во населени места и на сите видови 

патишта, уредени патеки и полигони за возење, заради спречување на деградација на 

природата. (2) Забраната од ставот (1) на овој член не се применува во случаи на: 

извршување на земјоделски, шумско стопански, научни, стручни, конзервациски или други 

дозволени дејности, кога е тоа во согласност со овој закон.  

Ограничување на промена на користењето на земјиштето Член 11 Заради заштита на 

природата, промена на користењето на земјиштето се дозволува под услови утврдени со 

овој и друг закон. 

Забрана на користење на природата Член 12 Забрането е користење на природата на 

начин кој предизвикува: 1) оштетување или уништување на биолошката и пределската 

разновидност; 2) деградација на почвата и губење на нејзината плодност; 

Собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни 

делови Член 23 (3) Собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи, 

животни и нивните делови на земјоделско или шумско земјиште кое е во приватна 

сопственост може да се врши само со одобрение од сопственикот на тоа земјиште или шума 

и врз основа на дозволата од ставот (1) на овој член. (4) Собирање на засегнати и заштитени 

диви видови растенија, габи, животни и нивни делови на шумско земјиште или шума која е 

во државна сопственост се врши во согласност со овој закон и прописите кои се однесуваат 

на шумите. 

Зона за активно управување Член 105 (3) Во зоната за активно управување се дозволени 

активности од економски карактер кои немаат негативно влијание на примарната цел на 

заштита, како екотуризам или традиционално екстензивно земјоделство. 

Зона за одржливо користење Член 106 (1) Зоната за одржливо користење претставува 

значителен дел од заштитеното подрачје кој не поседува високи вредности за заштитата, 

каде што се наоѓаат инфраструктурни објекти, објекти на културното наследство, типови 

на шумски насади коишто не се карактеристични за подрачјето, како и населени места со 

околното земјоделско земјиште. 
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Овластувања на чуварската служба при вршење на непосредна заштита Член 111 При 

спроведувањето на заштитата припадниците на чуварските служби, меѓу другото, вршат: 6) 

контрола на транспортот на дрва, шумски, земјоделски и други производи во рамките на 

границите на заштитеното подрачје; 

Ограничување на правото на сопственост врз спелеолошки објекти Член 126 (1) 

Забрането е сопственикот или корисникот со земјиштето на кое се наоѓа спелеолошки 

објект да го загрози или оштети спелеолошкиот објект, да го затвори влезот и да го 

попречува неговото користење на дозволен начин. 

(2) Сопственикот или корисникот со земјиштето на кое се наоѓа спелеолошки објект е 

должен да дозволи пристап и разгледување на објектот во дозволени цели. 

Истражување на наоѓалиште на минерали и фосили Член 131 (6) Сопственикот на 

земјиштето на кое е пронајден минерал или фосил или физичкото или правното лице кое ги 

изведува работите во текот на кои е пронајден, се должни да овозможат истражување на 

наоѓалиштето во согласност со решението на министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата. 

 

Надлежностите на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на земјоделството, шумарството и водостопанството согласно овој закон се дефинирани во 

следните членови на законот: 

 

Забрана на употреба на средства за заштита на растенијата заради заштита на 

природата Член 13 Заради заштита на живеалиштата и загрозените, ретките, ендемските и 

реликтните видови министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на заштита на природата може да му предложи на 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на земјоделството да забрани употреба на одделни средства за заштита на 

растенијата на определено подрачје. 

II 2.1.2. ИНТРОДУКЦИЈА И РЕИНТРОДУКЦИЈА Интродукција на видови во 

природата Член 25 (1) Забранета е интродукцијата на видови во природата на територијата 

на Република Македонија. (2) По исклучок од ставoт (1) на овој член, доколку 

интродукцијата е заснована на научно истражување и е прифатлива од аспект на заштитата 
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на природата и одржливото користење, министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата по претходно 

прибавена согласност од министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството, шумарството, ловството и 

рибарството и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на културата, можaт да издадaт дозвола за извршување на 

интродукцијата. 

(6) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата, 

утврден во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството, шумарството, ловството и 

рибарството и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на културата, ги пропишува видовите, постапката, целите 

на интродукција, критериумите и начинот на кој е дозволена интродукција согласно со 

ставот (2) од овој член. 

Спречување на ненамерна и намерна интродукција Член 26 (1) Министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

заштитата на природата, во согласност со министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделствотo, шумарствотo, 

ловството и рибарството ќе ги пропише мерките за спречување на ненамерна интродукција 

на алохтони видови на територијата на Република Македонија и за превентивна заштита 

при одредени активности. 

Реинтродукција на видови во природата Член 27 (1) Реинтродукцијата на видови во 

природата на територијата на Република Македонија може да се врши врз основа на 

дозвола која ја издава министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на заштитата на природата по претходно прибавена 

согласност од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на земјоделството, шумарството, ловството и рибарството 

и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на културата. 
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Мерки за зачувување на типовите живеалишта во поволна состојба на зачуваност 

Член 50 (1) Мерките за зачувување на типовите живеалишта во поволна состојба на 

зачуваност ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата по претходно 

прибавено мислење од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на земјоделството, шумарствотo, ловството и 

рибарството. 

Живеалишта и екосистеми на пасишта Член 60 (1) Заради заштита на биолошката и 

пределската разновидност со пасиштата и тревните површини се стопанисува преку нивно 

користење на традиционален начин. (2) Начинот на користење и заштита на значајните 

или загрозени типови живеалишта на пасишта го пропишува министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на 

природата во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на земјоделствотo и шумарствотo. 

II 4. ЗАШТИТА НА ПРЕДЕЛОТ Заштита на пределска разновидност Член 117(4) При 

планирање на намената на земјиштето, заради подобрување на еколошката кохерентност на 

мрежата Натура 2000, кога тоа е потребно треба да се земат предвид карактеристиките на 

пределите кои се од голема важност за дивата флора и фауна. 

Вреднување на пределските типови Член 120 (2) Особено вредните предели, како и 

мерките за заштита на пределските типови ги утврдува министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на 

природата во соработка со министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството и шумарството и министерот 

кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на културата. 

X ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ Член 186 (2) Со денот на отпочнувањето на 

примената на овој закон надлежностите кои се однесуваат на управување и 

стопанисување со ловиштата ќе продолжи да ги врши органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на земјоделствотo, шумарствотo, ловството и 

рибарството. 
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4.1.6 Закон за генетски модифицирани организми 

Со овој закон се уредува управувањето со генетски модифицираните организми и 

комбинација од генетски модифицирани организми и производите коишто содржат 

генетски модифицирани организми и/или се состојат или потекнуваат од комбинација на 

генетски модифицирани организми вклучувајќи и генетски модифицирани организми како 

производ, мерките за спречување и намалување на можните негативни влијанија врз 

здравјето на луѓето и животната средина, како последица при ограниченото користење на 

генетски модифицирани организми, намерното ослободување на генетски модифицирани 

организми во животната средина или пуштањето на пазар на производи коишто содржат 

генетски модифицирани организми и/или се состојат или потекнуваат од комбинација на 

генетски модифицирани организми вклучувајќи и генетски модифицирани организми како 

производ, како и прекуграничното движење на генетски модифицирани организми и на 

производи коишто содржат генетски модифицирани организми и/или се состојат или 

потекнуваат од комбинација на генетски модифицирани организми вклучувајќи и генетски 

модифицирани организми како производ. 

 

Надлежностите на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на земјоделството, шумарството и водостопанството согласно овој закон се дефинирани во 

следните членови на законот: 

 

Член 15 Процена на ризикот (9) Методологијата и елементите на процената, 

параметрите, минимум критериумите и барањата коишто треба да бидат земени 

предвид при вршење на процената, постапката за вршење на процената, како и 

ограничувањата и мерките за безбедност, вклучително и други технички услови за секоја 

класа одделно доколку е неопходно за обезбедување на заштита на здравјето на луѓето и 

животната средина, согласно со видот на организмот, средината и просториите во која 

се има намера да се користи ГМО ги пропишува министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина во 

согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на здравството и министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството и шумарството. 
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Член 16 Нотификации за простор (12) Стандардите што треба да ги исполнува 

просторот за ограничено користење на ГМО, во зависност од степенот на ризикот ги 

пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на животната средина во согласност со министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството 

и шумарството и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на здравството, за секоја класа на ограничено користење на 

ГМО, при што задолжително се земаат предвид видот на организмот и средината во која 

има намера да се пушти организмот. 

Член 29 Забрани  (2) ГМО што се забранети намерно да се ослободуваат во животната 

средина и/или да се пуштаат како ГМО производи на пазар ги определува Владата на 

Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина утврдени во 

согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на земјоделството и шумарството и со министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството. 

Член 30 Заштитна клаузула (1) Доколку за одреден ГМО или ГМО производ кој бил 

правилно нотифициран и за кој е издадена дозвола согласно со одредбите на овој закон, врз 

основа на добиени нови или дополнителни информации постојат основани причини да се 

смета дека истиот претставува ризик по здравјето на луѓето и животната средина, 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството и 

шумарството и со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на здравството, привремено ја ограничува или забранува 

употребата и/или продажбата на тој ГМО или ГМО производ, на територијата на 

Република Македонија. (2) Во случаите од ставот (1) на овој член доколку дојде до 

посериозен ризик по здравјето на луѓето и животната средина, органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина во соработка со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството 

и шумарството и органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 
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на здравството ќе преземат итни мерки за повлекување на ГМО или ГМО производ од 

пазарот и за тоа ќа ја известат јавноста согласно со членот 12 од овој закон. 

Член 31 Подрачја за ГМО и заштитни зони (1) Подрачјата со површини на кои не може 

да се ослободува генетски модифициран репродуктивен материјал во животната средина 

ги утврдува Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната 

средина, по претходно прибавено мислење од министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството и 

шумарството. 

Член 31 Подрачја за ГМО и заштитни зони (4) Големината на заштитните зони од 

ставот (3) на овој член за одделни видови на генетски модифициран репродуктивен 

материјал ја определува Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина утврден во согласност со министерот кој раководи со работите од 

областа на земјоделството и шумарството. 

Член 41 Пуштање ГМО производи на пазар (6) Нотификаторот е должен да ги 

надомести реалните трошоци што ги трпи органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на животната средина и органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството и шумарството, како и 

трошоците за работа на Научниот комитет за ГМО од членот 64 на овој закон во постапката 

за издавање на дозволата за пуштање на ГМО производ на пазар. 

Член 43 Извештај за процена на ГМО производот (1) Органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, во рок од 15 дена од 

денот на приемот на комплетната нотификација од членот 41 на овој закон, ја доставува 

истата до Научниот комитет за ГМО како и до органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на земјоделството и шумарството. (2) Научниот комитет за 

ГМО и органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

земјоделството и шумарството се должни во рок од 45 дена од денот на приемот на 

нотификацијата од ставот (1) на овој член, да достават писмено мислење за 

нотификацијата до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 

областа на животната средина за прифаќање или одбивање на нотификацијата. (5) 
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Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната 

средина е должен да го достави извештајот за процена на производот до Научниот 

комитет за ГМО и до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 

областа на земјоделството и шумарството, кои се должни во рок од осум дена да достават 

писмено мислење или доколку имаат потреба да побараат дополнителни информации од 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина или од нотификаторот. (8) Формата и содржината на образоецот 

и начинот на изготвување на извештајот за процена од ГМО производ од ставот (3) на овој 

член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на животната средина во согласност со министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

земјоделството и шумарството. 

Член 46 Дозвола за пуштање на ГМО производи на пазар (7) Формата и содржината 

на образецот на дозволата за пуштање на ГМО производи на пазар и другата придружна 

документација ги пропишува министерот кој раководи органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на животната средина утврден во согласност 

со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на здравството и министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството и шумарството. 

Член 48 Нови информации (6) Органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на животната средина, во согласност со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството и шумарство и Научниот 

комитет за ГМО од членот 64 на овој закон ги определува изменетите услови во дозволата 

за пуштање на ГМО производот на пазар во рок од три месеца од денот на добивањето 

на нотификацијата за изменетите услови или ја поништува дозволата ако, поради 

променетите услови, ГМО производот не може повеќе да се пушти на пазар. 

Член 54 Дозвола за извоз на ГМО и ГМО производи (7) Информациите и податоците од 

ставот (1) на овој член што се доставуваат во прилог на нотификацијата согласно со 

намената на ГМО и ГМО производот и нивните карактеристики ги пропишува министерот 

кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на животната средина во согласност со органот на државната управа надлежен за вршење 
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на работите од областа на земјоделството и шумарството и министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството. 

Член 61 Доставување на извештаи Владата на Република Македонија на предлог на 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на животната средина, утврден во согласност со министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството 

и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на здравството е должна најмалку еднаш на три години да доставува извештај 

до Собранието на Република Македонија во врска со спроведувањето на намерното 

ослободување на ГМО и пуштањето на ГМО производи на пазар, а особено за:  влијанието 

и делотворноста што постои од нивната употреба,  потребата од дополнително правно 

регулирање,  изводливоста на различни опции за натамошно унапредување на доследноста 

и на ефикасноста од нивната употреба, вклучително и примената на постапките за нивното 

одобрување што ги спроведуваат органите на државната управа,  можноста да се користат 

регистрите на Европската комисија за ГМО и нивната примена во Република Македонија,  

праксата и искуството во примената на ГМО што се стекнува или има кај органите на 

државната управа во Република Македонија, вклучително и Комисијата за управување со 

ГМО и Научниот комитетот за ГМО, како и кај други научни и стручни тела,  социјално 

економските влијанија од употребата на ГМО,  етичките прашања кои се појавиле или се 

разгледуваат во врска со употребата на ГМО;  листа на одобрени употреби на ГМО и резиме 

на податоците содржани во Регистарот на ГМО и  други релевантни прашања поврзани со 

ГМО. 

Член 63 Состав на Комисијата (3) Членовите на Комисијата се избираат од редот на 

научните работници, и тоа по еден од областа на социјалните и од општествените науки, 

биолошките науки, шумарските науки, земјоделските науки, биотехнолошки науки, 

медицинските науки, ветеринарните науки, фармацевтските науки, етичките науки и од 

јавното здравство, како и по еден претставник од Научниот комитет од членот 64 на овој 

закон, здруженијата на граѓани од областа на заштитата на животната средина и природата, 

Македонската академија на науките и уметностите, Организацијата за заштитата на 

потрошувачите и од Владата на Република Македонија. 
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Член 65 Состав на научниот комитет за ГМО (1) Научниот комитет за ГМО се состои 

од седум члена кои се избираат од редот на истакнати научни работници и експерти со 

соодветно образование и стручно усовршување од областа на медицината, биологијата, 

земјоделството, ветерината, биотехнологијата, заштита при работа и шумарството, со 

мандат од четири години. 

Член 67 Надзор над примената Надзор над примената на овој закон и прописите 

донесени врз основа на овој закон, врши органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на животната средина, органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на здравството и органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на земјоделството и шумарството согласно со 

надлежностите од својата област. 

Член 68 Инспекциски надзор (1) Во вршење на надзор над примена на мерките за заштита 

на здравјето на луѓето и на животната средина, во согласност со одредбите на овој закон, 

надлежните органи за надзор над пуштањето на ГМО производи на пазар е органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина и 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството 

и шумарството, 

(2) Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и прописите 

донесени врз основа на овој закон врши:  Државниот инспекторат за земјоделство преку 

државниот инспектор за земјоделство. 

 

Законот за хемикалии „Службен весник на РМ“ бр.145/10, 53/11, 164/13, 116/15, 149/15, 

37/16) е во надлежност за спроведување на Министерството на здравство. Со оглед дека 

постои тесна поврзаност помеѓу ингеренциите на Министерството за здравство и 

ингеренциите на МЗШВ и МЖСПП извршена е анализа и на овој закон. 

 

Со овој закон се уредуваат класификацијата, пакувањето и означувањето на хемикалиите, 

условите за производство на хемикалиите, правата и обврските на правните лица кои 

произведуваат, ги ставаат во промет хемикалиите или ги употребуваат хемикалиите, 

водењето на регистар на хемикалии, ограничувањето и забраната на производството, 

ставањето во промет и употребата на хемикалиите, увозот и извозот на одредени опасни 
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хемикалии, ставањето во промет на биоцидните производи и детергентите, надзорот, како 

и други прашања кои се однесуваат на хемикалиите. Со овој закон се уредуваат и 

постапките за пријавување на нови супстанции и оценување на нови и постојни супстанции, 

постапките за нотификација, рекламирање, постапките за меѓусебно признавање на 

сертификатите и обврските за известување. 

 

Надлежностите на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на земјоделството, шумарството и водостопанството согласно овој закон се дефинирани во 

следните членови на законот: 

 

Член 10 - (2) Интерсекторското тело за хемикалии го сочинуваат 11 члена од кои по еден 

претставник од Агенцијата за лекови, Министерството за здравство, Министерството за 

животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, 

Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски, Министерството за 

финансии - Царинска управа, Центарот за управување со кризи и Здружението од хемиската 

индустрија. 

Член 12 - (4) Начинот на класификација и означување на опасните хемикалии ги 

пропишува министерот за здравство во согласност со министерот за земјоделство, 

шумарство и водостопанство и министерот за животна средина и просторно планирање. 

Член 59 (1) Правните лица што вршат производство на хемикалии треба да ги исполнуваат 

условите утврдени со овој закон и поблиските услови пропишани со прописите донесени 

врз основа на него. (2) Дозволата од ставот (1) на овој член ја издава министерот за 

здравство по претходна согласност од министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство, министерот за труд и социјална политика, министерот за животна средина 

и просторно планирање и министерот за економија. 

Член 61 (5) Содржината на програмата за оспособување, начинот на оспособувањето, 

знаењата на работникот во зависност од видот на работата што ја врши, како и 

просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнуваат правните лица кои го 

спроведуваат оспособувањето, ги пропишува министерот за здравство во согласност со 
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министерот за труд и социјална политика, министерот за животна средина и просторно 

планирање и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 67 (1) Правното лице што врши промет со хемикалии е должно да обезбеди стручно 

оспособување на лицата кои работат со хемикалии и да се грижи за нивно континуирано 

оспособување. (2) Содржината на програмата за оспособување, начинот на 

оспособувањето, знаењата на работникот во зависност од видот на работата што ја 

врши, како и условите што треба да ги исполнуваат правните лица кои го спроведуваат 

оспособувањето, ги пропишува министерот за здравство во согласност со министерот за 

труд и социјална политика, министерот за животна средина и просторно планирање и 

министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 127 (3) Содржината и начинот на предупредувањата за корисниците ги пропишува 

министерот за здравство во согласност со министерот за животна средина и просторно 

планирање и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 133 (2) Инспекцискиот надзор над прометот на препаратите за заштита на 

растенијата го врши надлежниот орган на државната управа од Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4.2 Анализа на законодавството за земјоделство  

Предмет на оваа анализа се следниве примарни закони за земјоделство: 

• Закон за земјоделство и рурален развој (Службен весник на РМ бр. 49/2010, 53/2011, 

126/2012, 15/2013, 69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 73/2015, 83/2015, 154/2015, 

11/2016, 53/2016, 120/2016 и 163/2016) 

• Закон за земјоделското земјиште (Службен весник на РМ бр 135/2007, 17/2008, 

18/2011, 42/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014) 

• Закон за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на 

својствата на почвата (Службен весник на РМ бр.27/17) 

• Закон за фитофармација (Службен весник на РМ бр.302/20) 

4.2.1 Закон за земјоделство и рурален развој  

Со овој закон се уредуваат планирањето на развојот на земјоделството и руралниот развој, 

целите на националната земјоделска политика, планирање, следење и процена на 
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националната земјоделска политика, партнерство со социјални и економски партнери од 

областа на земјоделството, мерките за уредување и поддршка на земјоделски пазари, 

директни плаќања и рурален развој, државната помош во земјоделството и руралниот 

развој, формите на организирање и здружување во земјоделството и контролата на 

спроведување на мерките и надзорот над спроведувањето. 

Целите на националната земјоделската политика на Република Македонија се насочени кон:  

- обезбедување на стабилно производство на квалитетна и поевтина храна и 

обезбедување на населението со доволни количини храна,  

- зголемување на конкурентната способност на земјоделството,  

- обезбедување на стабилно ниво на доход на земјоделското стопанство,  

- одржлив развој на руралните подрачја и  

- оптимално искористување на природните ресурси со почитување на начелата за 

заштита на природата и животната средина.  

 

Целите од ставот (1) на овој член се остваруваат преку мерки и инструменти на политиките 

за:  

1. уредување и поддршка на земјоделски пазари,  

2. директни плаќања и  

3. рурален развој.  

 

Надлежен орган за планирање, следење на спроведувањето и проценка на влијанието на 

мерките и инструментите на политиките од членот 3 став (2) на овој закон е МЗШВ. 

Надлежен орган за спроведување на мерките и инструментите на политиките, вклучително 

и контролата, е Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 

во согласност со овој закон и Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка 

во земјоделството и руралниот развој.  

 

Финансирањето на националната земјоделска политика се врши од:  

- Буџетот на Република Македонија,  

- Буџетот на Европската унија,  

- донации и - други извори согласно со закон. 
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ДЗП во рамките на овој закон е дефинирана во следните членови: 

 

Член 49 - Вкрстена сообразност за директни плаќања (1) Директните плаќања може да 

бидат условени со исполнување на задолжителни барања или услови поврзани со заштита 

на животната средина, здравјето на луѓето, животните и растенијата и благосостојба на 

животните, како и со исполнување на посебни минимални услови за добра земјоделска 

пракса и заштита на животната средина пропишани согласно со закон. (2) Врз основа на 

специфичните карактеристики во однос на почвените и климатските услови, постоечките 

системи на земјоделско производство, користење на земјоделското земјиште, плодоредот, 

земјоделските производствени пракси и структурата на земјоделските стопанства, 

министерот пропишува и објавува листа на посебни минимални услови за добра 

земјоделска пракса и заштита на животната средина од ставот (1) на овој член кои можат да 

се однесуваат на национално или регионално ниво. 

Член 57- Намалување и исклучување на директни плаќања за вкрстена сообразност 

(5) Отстапувањата по повеќе минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на 

животната средина од ставот (1) алинеја 1 на овој член кои припаѓаат на иста област на 

услови на вкрстена сообразност се смета за едно отстапување со тоа што процентот на 

намалување се пресметува како просечна вредност од процентите на различните 

отстапувања. 

Член 78 - Помош за вршење на земјоделска дејност за заштита и унапредување на 

животната средина (1) Помош за вршење на земјоделска дејност за заштита и 

унапредување на животната средина се доделува за помош за:  

- вршење на земјоделска дејност согласно со принципите на добра земјоделска и хигиенска 

пракса,  

 (2) Помошта од ставот (1) алинеја 1 на овој член се доделува на земјоделските стопанства 

чии носители на доброволна основа се согласиле да ги применуваат принципите на добра 

земјоделска и хигиенска пракса на целото земјоделско стопанство за период од пет до седум 

години. (3) Принципите на добра земјоделска и хигиенска пракса особено се однесуваат на 

земјоделски производни практики за заштита и унапредување на животната средина. За 

спроведување на помошта од ставот (1) алинеја 1 на овој член министерот објавува Кодекс 
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на добра земјоделска и хигиенска пракса и водич за достигнување на принципите за добра 

земјоделска и хигиенска пракса на земјоделските стопанства во „Службен весник на 

Република Македонија". 

Член 149 Елементи на контрола на самото место за директни плаќања по површина 

земјоделско земјиште (5) Во случај кога традиционалниот начин на физичко 

разграничување на земјишните парцели е препознаен како дел од условите за добра 

земјоделска пракса и заштита на средината, оваа површина на разграничување, во 

максимална ширина до два метри, се смета како дел од користеното земјоделско земјиште. 

4.2.2 Закон за земјоделско земјиште 

Со овој закон се уредуваaт користењето, располагањето, заштитата и пренамената на 

земјоделското земјиште. Целите на овој закон се:  

- рационално користење на земјоделското земјиште како ограничен природен ресурс,  

- заштита на земјоделското земјиште и  

- обезбедување правна сигурност на сопствениците и корисниците на земјоделското 

земјиште.  

Земјоделското земјиште како добро од општ интерес за Републиката ужива посебна заштита 

и се користи под услови и на начин утврдени со овој закон.  

4.2.3 Закон за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на 

својствата на почвата 

Со овој закон се уредуваат условите за производство на ѓубриња, пласирањето на ѓубрињата 

на пазар, увоз, извоз на ѓубриња, употребата на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи 

на својствата на почвата, видовите ѓубриња, идентификација, квалитет, состав, земање 

примероци, пакување, препакување, обележување, испитување, декларирање, следење, 

регистрирање и други прашања кои се однесуваат на ѓубрињата биостимулаторите и 

подобрувачите на својствата на почвата. Заради заштита на здравјето на луѓето и животната 

средина покрај условите утврдени со овој закон, за пласирање на пазар и употреба на 

ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, доколку истите 

содржат опасни супстанции се применуваат и условите утврдени во прописите од областа 

на хемикалиите. 
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Ако ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата од овој закон, 

содржат и средства за заштита на растенијата за нивното производство, пласирање на пазар, 

увоз и употреба се применуваат и прописите кои ја регулираат областа на фитофармација. 

Ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачи на својствата на почвата се употребуваат во 

согласност со правилата за добра земјоделска пракса, што опфаќа употреба на ѓубриња од 

одреден вид во количества и во согласност со потребите на растенијата и почвата, земајќи 

ги предвид хранливите неоргански и органските материи во почвата и климатските услови 

во подрачјето. Правилата за добра земјоделска пракса ги пропишува министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Пласирање на пазар на ѓубриња на мало може да врши лице кое има сертификат за давање 

на совети по начелата за добра земјоделска пракса за употребата на ѓубрињата. 

Сертификатот го издава Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 

води евиденција на лица кои се стекнале со сертификат. 

4.2.4 Закон за фитофармација  

Со овој закон се уредуваат правилата за регистрирање и авторизација на 

фитофармацевтските производи во трговска форма и за нивно пласирање на пазарот, 

производството, употребата и контролата на територија на Република Северна Македонија, 

се утврдуваат правилата за одобрување на активни супстанции, антидоти и синергисти од 

кои фитофармацевтските производи се состојат или кои што се содржани во нив, правилата 

за адитиви и коформуланти, како и резидуи од фитофармацевтските производи. Со овој 

закон се утврдува рамка за постигнување на одржлива употреба на фитофармацевтските 

производи со намалување на ризиците и влијанијата од нивната употреба врз здравјето на 

луѓето, животните и животната средина и следење на принципите на интегрирана заштита 

на растенијата. Целта на овој закон е да се обезбеди високо ниво на заштита на здравјето на 

луѓето, животните и животната средина, подобрување на функционирањето на пазарите, 

како и подобрување на земјоделското производство. Овој закон се заснова на принципот на 

претпазливост, осигурувајќи дека активната супстанца или фитофармацевтски производи 

кој се пласира на пазарот нема негативен ефект врз здравјето на луѓето или животните или 

на животната средина, вклучувајќи ги и случаите кога постои научна несигурност во врска 

со ризиците поврзани со здравјето на луѓето или животните или животната средина што 
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произлегуваат од употребата на овие производи. Со овој закон се поттикнува развојот и 

воведување на интегрирано управување со штетни организми и алтернативни пристапи и 

техники со цел да се намали зависноста од употребата на фитофармацевтските производи. 

Добрата земјоделска пракса од аспект на овој закон е дефинирана како национално 

препорачана, одобрена или регистрирана безбедна употреба на фитофармацевтски 

производи при реални услови во која било фаза од производството, складирањето, 

транспортот, дистрибуцијата и преработката на храната или храната за животни. Поимот, 

исто така, ја посочува примената на принципите на интегрирано управување со штетни 

организми, како и употребата на минимално количество на фитофармацевтски производи и 

определувањето на МНР на најниско ниво што овозможува добивање на саканите 

резултати. 

4.2.5 Национална Стратегија за земјоделство и рурален развој 2021 – 2027 

Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој за периодот 2021-2027 

година е главниот долгорочен стратешки документ на кој се базира поставувањето и 

спроведувањето на целите, политиките и мерките за развој на земјоделството и руралните 

средини во Република Северна Македонија за периодот од 2021 до 2027 година. 

Стратегијата се донесува согласно член 6 од Законот за земјоделство и рурален развој 

заради долгорочно планирање на националната земјоделска политика во насока на 

остварувањето на законски дефинираните секторски развојни цели. 

Од аспект на ДЗП во стратегијата се наведува запазувањето на минималните услови за 

добра земјоделска практика и заштита на животната средина како услов за постигнување на 

целите за зголемување на производството на пченица од домашно производство. Понатаму, 

доделувањето на директни плаќања ќе биде условено со исполнување на барањата од 

вкрстената сообразност, односно минималните барања за добра земјоделска пракса и 

заштита на животната средина. Остварувањето на правото на директните плаќања за 

поддршка на приходот е предмет на задолжително исполнување на дефинираните барања 

поврзани со примена на стандарди и постапки во производството кои се дел од системот на 

вкрстена сообразност и се вклучени во „Правилникот за листа на посебни минимални 

услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина“ (Сл. Весник на РМ 

43/2013, 178/2015). Во насока на правилна и зголемена примена на минималните барања за 
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заштита на животната средина и добра земјоделска пракса ќе се пропише начинот на 

утврдување на несообразноста со вкрстената сообразност и висината на процентот на 

постепеното намалување до целосно исклучување на директните плаќања во зависност од 

големината и зачестеноста на непочитувањето на стандардите. Во насока на популаризација 

на примената на вкрстената сообразност ќе се ажурира и до корисниците дистрибуира 

брошура - Прирачник за примена на минималните услови за добра земјоделска пракса и 

заштита на животната средина и ќе се спроведува редовна јавна кампања преку локалните 

телевизии и радија и Македонската радио телевизија. Исто така поддршката на одржливата 

употреба на земјоделското земјиште се потпира на воведување на принципите на добра 

земјоделска и хигиенска пракса при вршење на земјоделска дејност и постигнување на 

стандардите пропишаните во националното законодавство. Безбедноста на храната во делот 

на примарното растително земјоделско производство би се спровел со воведување на 

процедури на добра хигиенска пракса и добра земјоделска пракса на ниво на земјоделско 

стопанство. Во однос на заштита на квалитетот и родноста на земјоделското земјиште 

мерките на заштита ќе се спроведуваат преку доследно почитување на посебните 

минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на почвата кои се дел од 

вкрстената сообразност, преку обуки и совети обезбедени за земјоделците, спроведување 

на истражувачки проекти за спречување на ерозија и последователни инвестиции за нивно 

санирање и со редовни контроли од страна на Државниот 

инспекторат за земјоделство за почитување на законските обврски. Дел од мерките за 

управување со ѓубривото се тековни обврски на одгледувачите вклучени во „Листата за 

посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина“ 

која ќе се ажурира во 2022 година во насока на дополнување со нови барања сензитивни за 

климата и животната средина. 

 

Во продолжение е даден краток осврт на подзаконските акти за примена на концептот за 

добра земјоделска пракса и заштита на животна средина. 
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4.2.6 Прирачник за вкрстена сообразност за спроведување на посебните минимални 

услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина 

Вкрстената сообразност е поврзаност помеѓу задолжителните постапки кои земјоделските 

стопанства треба да ги спроведуваат при вршење на земјоделската дејност во различни 

области (во најголем дел пропишани со закон) и финансиската поддршка во земјоделството. 

Условеноста на директните плаќања за земјоделството со исполнување на задолжителни 

барања или услови е пропишано во член 49 од Законот за земјоделство и рурален развој 

(Службен весник на Република Македонија бр. 49/10, 53/11, 126/12 и 15/13, 69/13, 106/13, 

177/14, 25/15, 73/15 и 83/15). 

Целта на вкрстената сообразност е да ја помогне примената на такви пракси при 

производството на храна за луѓето и животните, кои имаат што по минимално негативно 

влијание врз животната средина и го спречуваат исцрпувањето и нерационална употреба на 

ресурсите и средствата кои се користат во земјоделското производство - почвата, водата, 

животните и растенијата.  

Земјоделците кои се баратели за средства од програмите за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој треба да ги почитуваат обврските од вкрстената 

сообразност. Почнувајќи од 2013 година наваму, сите баратели на финансиска поддршка 

при поднесување на барањето изјавуваат дека се запознаени со условите пропишани во 

Листата на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната 

средина објавени во правилник и согласни дека истите ги почитуваат и спроведуваат. 

Одговорното лице за исполнетост на барањата од вкрстената сообразност е 

лицето кое го поднесува барањето за финансиска поддршка. Тоа лице треба да биде сигурно 

дека барањата за вкрстена сообразност се почитувани од страна на лицата ангажирани во 

извршување на земјоделски работи со времен договор, вработени лица или членови на 

земјоделското стопанство. 

Минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина од 2013 

година се воведуваат постепено. На почетокот се вклучени барањата кои се полесни за 

спроведување за земјоделците и истите се однесуваат на одредени категории на земјоделски 

стопанства кои се со поголеми имоти. Поради тоа овие стопанства имаат поголемо влијание 

на средината, а добиваат и поголеми износи на финансиска поддршка кои може да се 

искористат при евентуалните инвестиции во исполнувањето на условите. 
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4.2.7 Правилник за листа на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса 

и заштита на животната средина 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на член 49 став (2) 

од Законот за земјоделство и рурален развој (“Службен весник на Република Македонија” 

бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15 и 83/15), има донесено 

„Правилник за листа на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита 

на животната средина“.  

 

Со Правилникот за листа на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и 

заштита на животната средина при вршење на земјоделската дејност се уредуваат: 

 

 Посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на почвата.  

Во овој дел се опфатени прашања поврзани со:  

a. Одржување на содржината на органска материја и биолошката активност на почвата 

и примена на агротехнички мерки, 

b. Заштита на почвата од ерозија,  

c. Примена на ѓубрива од органско потекло и минерални ѓубрива,  

d. Одржување на соодветна реакција на почвата (Ph вредност). 

 

 Посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на водата.  

Во овој дел во три точки се третира проблематика која се однесува на:  

a. Копање на бунар на површина во состав на хидромелиоративните системи,  

b. Користење на вода од систем за наводнување и 

c. Заштита на објекти за наводнување и одводнување. 

 

 Посебни минимални услови за добра земјоделска пракса при заштита на 

растенија.  

Во овој дел од Правилникот внимание е посветено на:  

a. Избор на производи за заштита на растенија,  

b. Примена на производи за заштита на растенија,  

c. Мониторинг на болести на растенија и  
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d. Заштита на здравјето на луѓето при примена на производите за заштита на 

растенијата. 

 

✓ Посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на 

животната средина при одгледување на животни.  

a. Идентификација и регистрација, и пријавување на движење на животните,  

b. Спроведување на мерките за здравствена заштита на животните,  

c. Контрола на заразни болести на животните, особено болестите лигавка и шап, 

класична чума кај свињите и син јазик, 

d. Процена на влијанието на животна средина,  

e. Складирање на арско ѓубриво,  

f. Локација на бали за складирање на силажата. 

4.2.8 Правилник за правилата за добра земјоделска пракса за употреба на ѓубрињата 

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за ѓубриња („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 110/07, 20/09 и 17/11), министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство, донесе Правилник за правилата за добра земјоделска пракса за употреба на 

ѓубрињата. Со овој правилник се пропишуваат правилата за добра земјоделска пракса за 

употреба на ѓубриња. 

4.2.9 Кодекс на добра земјоделска пракса 

Врз  основа  на  член 78 став 3 од  Законот  за  земјоделството  и  руралниот  развој („Службен  

весник  на  Република  Македонија”  бр 49/10), министерот  за  земјоделство,  шумарство и 

водостопанство донесува  Кодекс на добра земјоделска и хигиенска пракса („Службен  

весник  на  Република  Македонија”  бр 112/10) 

 

Со овој кодекс се пропишува начинот на спроведување на добрата земјоделска, односно  

хигиенска пракса. 

 

Во кодексот се користени следните законски регулативи кои се однесуваат на добрата 

земјоделска и хигиенска пракса: 
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Во табелата подолу е даден преглед на националното законодавството со кое е регулиран 

македонскиот кодекс на добра земјоделска пракса по области и стандарди (задолжителни 

или изборни) кои треба да бидат исполнети од страна на земјоделците.
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Табела 1 - Националното законодавството со кое е регулиран македонскиот кодекс на добра земјоделска пракса по 

области и стандарди 

Област Стандарди (задолжителни или 

изборни)   

Македонскиот Кодекс на добра земјоделска практика  

Ерозија на земјиштето: 

Заштита на земјиштето 

преку соодветни мерки  

 

• Минимална почвена 

прекривка (задолжително – 

З) 

• Минимум управување со 

земјиштето земајќи ги 

предвид специфичните 

услови на местото (З) 

• Задржување на тераси (по 

избор - И) 

Делумно регулирано со Законот за земјоделско земјиште (чл. 42,43, 46 и  47) 

 

Член 42 

Цел на заштитата 

Заштитата на земјоделското земјиште од загадување и заразување се спроведува заради производство на 

здравствено исправна храна,  за заштита на здравјето на луѓето, животинскиот и растителниот свет и 

непреченото користење и заштита на животната средина. 

Заштитата на земјоделското земјиште од загадување и заразување се спроведува со забрана, ограничување 

и спречување од директно внесување на штетни материи во почвата, внесување на штетни материи во 

почвата со водата и преку воздухот и преземање на други мерки за одржување и подобрување на неговата 

продуктивност. 

Министерот, во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на животната средина, ги пропишува материите кои се штетни за земјоделското 

земјиште, нивната максимална дозволена концентрација во почвата и мерките кои се преземаат на 

земјоделското земјиште кое содржи поголеми концентрации на штетни материи од дозволените. 

 

Член 43 

Мерки за заштита од ерозија 

Заради заштита и спречување на ерозија на земјоделското земјиште се преземаат следниве против 

ерозивни мерки:  

- ограничување или потполна забрана на сечење и ископачување на овошки и шумска вегетација, освен од 

агротехнички причини или градежни зафати од јавен интерес утврден во согласност со закон,  

- одржливо и рационално користење на пасиштата со пропишување на видот и бројот на добитокот што ќе 

се напасува на единица површина, како и времето и начинот на напасувањето, освен ако поинаку не е 

уредено со друг закон,  
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- забрана за разорување на ливадите, пасиштата и необработените површини со наклон над 15% и нивно 

претворање во ораници,  

- забрана за отстранување на хумусниот хоризонт, односно ораничниот слој на земјоделското земјиште,  

- задолжително затревување на стрмните земјоделски површини со повеќегодишни фуражни култури и  

- забрана на производство на едногодишни култури на терени со наклон над 15%.  

Сопствениците, односно корисниците на земјоделското земјиште се должни да ги одржуваат 

долгогодишните насади и повеќегодишните култури подигнати поради заштита од ерозија на почвата. 

 

Член 46 

Заштита од пожари 

Корисниците на земјоделското земјиште се должни да спроведуваат мерки за заштита од пожари согласно 

со прописите за заштита од пожари. 

 

Член 47 

Заштита од загадување и заразување 

За заштита на земјоделското земјиште од загадување и заразување, соодветно се применуваат прописите 

за заштита и унапредување на животната средина и природата, а во однос на одговорноста и надоместокот 

на штета предизвикана од загаденоста и заразеноста на почвата, водата и воздухот и од пожари се 

применуваат општите прописи за одговорност и надоместок на штета. 

 

Делумно регулирано со Законот за води (чл. 122 ) 

Член 122 

Заштита од штетно дејство на водите 

(1) Заштитата од штетното дејство на водите опфаќа активности и мерки за заштита и одбрана од поплави, 

заштита од ерозија и порои, одбрана од замрзнување на површинските водни тела, како и отстранување на 

последиците од таквите штетни дејства на водите. 

(2) Заштитата од штетно дејство на водите се врши под услови, на начин и во постапка определени со овој 

и друг закон. 

 

Делумно регулирано со Законот за ѓубрива (чл. 14) 
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Член 14 

Подобрувачи на својствата на почвата 

 (1) Подобрувачите на својствата на почвата и употребените ѓубриња за подобрување на физичките, 

хемиските, биолошките и продуктивните својства на почвата, се неоргански или органски материи, од 

природно или синтетичко потекло, кои не содржат или имаат ниска содржина на макроелементи и 

секундарни макроелементи и микроелементи. Подобрувачите на својствата на почвата не се сметаат за 

ѓубриња. 

(2) Минералните подобрувачи на својствата на почвата се производи од природно или синтетичко потекло, 

кои не содржат органски материи (варовник, гипс, доломит, песок, зеолит, бентонитска глина, водено 

стакло и друго) и не содржат макроелементи и микроелементи или доколку содржат нивната вредност е 

најмногу до 3%. Минералните подобрувачи не се сметаат за ѓубриња. 

(3) Органските подобрувачи на својствата на почвата се производи од растително или животинско потекло 

или органски производи добиени по пат на синтеза, кои поради ниската содржина на примарни хранливи 

елементи најмногу до 3% не се сметаат за ѓубриња. 

Органска материја во 

земјата: Задржување на 

нивото на органска 

материја преку 

соодветни практики.  

 

• Управување со обработливи 

стрништа (З)  

• Стандарди за ротација на 

посеви каде што е 

изводливо (И) 

Делумно регулирано со Законот за земјоделско земјиште (член 1,2, 5, 9 и 12). 

 

Предмет на уредување 

Член 1  

Со овој закон се уредува користењето, располагањето, заштитата и  

пренамената на земјоделското земјиште.   

 

Цели   

Член 2  

Целите на овој закон се: − рационално користење на земјоделското земјиште како ограничен природен 

ресурс; − заштита на земјоделското земјиште и − обезбедување правна сигурност на сопствениците и 

корисниците на земјоделското земјиште.   

 

 

Структура на земјоделското земјиште  
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 Член 5  

1) Земјоделско земјиште во смисла на  овој закон се ораници, бавчи, овоштарници, лозја, маслинарници, 

други долгогодишни насади, ливади, пасишта, бари, трстици, рибници, како и друго земјиште кое се 

користи или не се користи (необработливо земјиште), а кое со примена на агротехнички и 

агромелиоративни и хидромелиоративни мерки може да се оспособи за  земјоделско производство.  

2) Културата на земјоделското 

 земјиште се утврдува според евиденцијата на земјиштето која се води во катастарот, додека не се докаже 

спротивното. 

  

Обврска за користење на земјоделското земјиште   

Член 9 

 Сопствениците и корисниците на земјоделското земјиште се должни  

земјиштето да го користат согласно неговата намена, да ја одржуваат и зголемуваат плодноста и да 

спречуваат негово загадување или друг вид деградација.  

 

Зголемување на плодноста  

 Член 12  

Плодноста на земјоделското земјиште може да се зголеми со примена на следниве агротехнички, 

хидромелиоративни и агромелиоративни мерки:  

 правилна и навремена обработка;  

- ѓубрење, навремена сеидба, односно навремено садење на културите;  

- нега на културите;  

- борба против плевели, болести и штетници; − навремена жетва, односно вадење на клубени, луковици, 

столони и  

задебелени корени; − одводнување и наводнување; − калцификација на киселите почви; − хумификација, 

гипсирање на алкалните почви, отсолување на солените  

почви и − мелиоративно ѓубрење.   
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Структура на почвата: 

 Зачувување на 

структурата на почвата 

преку соодветни мерки  

• Соодветна употреба на 

машини (И) 

 

Делумно регулирано со Законот за земјоделство и рурален развој (чл. 49)  

 

Делумно регулирано со Законот за производи за заштита на растенијата (чл. 42) 

Увоз на машини и апарати за апликација на производи   

Член 42 

 1) Дозволен е увоз само на машини и апарати кои поседуваат сертификат или  

дозвола од надлежен орган. Доколку поинаку не е предвидено со меѓународен или билатерален договор, 

машините и апаратите кои не поседуваат таков сертификат или дозвола не може да се увезат, освен за 

реекспорт или транзит.  

2) Поблиските услови за увоз на машини и апарати ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство 

и водостопанство.  

3) По исклучок на одредбите од ставот (1) на овој член, министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство може да одреди дека не е потребен сертификат или дозвола за одредени видови машини и 

апарати, за одредена намена и со одредени услови.  

 

Минимално ниво на 

одржување: 

Обееезбедување 

минимално ниво на 

одржување и 

избегнување на 

влошување на 

живеалиштата  

 

 

• Зачувување на 

карактеристиките на 

пределот  заедно со, каде  е 

применливо, живи огради, 

рибници, канали и дрвја, 

групирани или изолирани и 

меѓи на полињата (З) 

• Избегнуваме на 

напредување на несакана 

вегетација на земјоделско 

земјиште (З) 

• Заштита на постојани 

пасишта (З) 

Делумно регулирано со Законот заштита на природата 

Дивите птици-заштита на природата 

: Чл. 5, 34, 38,39, 49, 51,55, 56, 65,66, 1,5, 21-a, 22,23-a, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 66, 

67, 92, 93, 97, 103, 104, 105, 106 и 107 

 

Остварување на заштитата 

Член 5 

Заштитата на природата се остварува особено со:  

1) утврдување на компонентите на биолошката и пределската разновидност и нивната загрозеност;  

2) создавање на услови и преземање на мерки за заштита на природата со цел зачувување и рационално 

управување со одредени компоненти на биолошката и пределската разновидност, како и одржливо и 

рационално користење на природното богатство;  

3) планирање и уредување на просторот;  

4) вградување на условите и мерките за заштита на природното богатство во плановите за стопанисување 

со природното богатство во одделни стопански дејности, и тоа: општи и посебни планови за 



78 

 

• Стапки на минимални нивоа 

на стока и/или адаптирани 

режими (И) 

• Воспоставување и/или 

задржување на живеалишта 

(И) 

• Заштита на постојани 

пасишта (З) 

•  Одржување на маслинки и 

лози во добра вегетативна 

состојба (И)  

 

стопанисување со шумите, општата ловностопанска основа, програма за стопанисување со пасиштата, 

стратегијата и планот за управување со водни ресурси, стратегија за развој на енергетиката, програма за 

геолошки истражувања и во другите дејности;  

5) следење и подготвување на извештаи за состојбата на природата, известување на јавноста за состојбата 

на природата, како и овозможување на учеството на јавноста во донесувањето на одлуките за заштита на 

природата;  

6) донесување и спроведување на стратегии, програми, акциони планови, планови за управување, услови и 

мерки за заштита на природата;  

7) поттикнување и поддршка на заштитата на природата преку подигање на јавната свест, а посебно во 

воспитно-образовниот процес;  

8) одржливо користење на природното богатство и доделување на статус на природно наследство, односно 

прогласување за природна реткост;  

9) воспоставување на систем на заштита и управување со природата;  

10) поврзување и хармонизирање на националниот со меѓународниот систем за заштита на природата и  

11) поттикнување на научно-истражувачката работа во областа на заштитата на природата. 

 

Црвена листа и црвена книга 

Член 34 

(1) Дивите растителни, габни и животински видови се распоредуваат согласно со следнава категоризација 

на нивната засегнатост:  

1) истребени видови;  

2) загрозени видови од истребување;  

3) загрозени видови;  

4) ранливи видови и  

5) ретки видови.  

(2) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежeн за вршење на работите од областа на заштитата на природата, а по претходно прибавено 

мислење од Националниот совет за заштита на природата, ги прогласува засегнатите видови од ставoт (1) 

на овој член. 
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(3) Актот од ставoт (2) на овој член, се состои од:  

1) листа на видови според категоризацијата од ставoт (1) на овој член (црвена листа) и  

2) описи, распространување и други карактеристики на видовите од црвената листа, како и мерки за 

подобрување на состојбата на засегнатите видови (црвена книга).  

(4) Актот од ставoт (2) на овој член, го составува и ажурира надлежниот орган за вршење на стручни 

работи од областа на заштитата на природата во согласност со резултатите од спроведените научни 

анализи. 

 

Забранети активности за строго заштитени диви видови 

Член 38 

1) Забрането е уништување, собирање, сеча или копачење на строго заштитените растенија и габи. 

(2) Забрането е постапување со строго заштитените животни, кое се однесува на:  

1) нивно намерно заробување, чување и отстрел;  

2) намерно оштетување или уништување на нивните развојни облици, гнезда, легла, како и нивните 

живеалишта или делови од живеалишта;  

3) нивно намерно вознемирување, особено во времето на размножувањето, одгледување на малечките, 

миграција, презимување, ако таквото вознемирување го загрозува нивниот натамошен опстанок;  

4) намерно уништување или земање на јајца од природата и чување на глуви јајцa и  

5) прикривање, чување, одгледување, продавање, купување и отуѓување или на кој било начин 

прибавување и препарирање.  

 

Дозвола за спроведување на забранети активности за строго заштитени диви видови 

Член 39 

(1) По исклучок министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на заштитата на природата може да дозволи извршување на активности забранети со 

членoт 38 од овој закон, поради:  

1) заштита на растенијата, габите и животните;  

2) спречување на значителни штети на посевите, сточниот фонд, шумите, рибниците, водите и другите 

облици на сопственост;  
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3) заштитата на безбедноста и здравјето на луѓето, како и друг повисок јавен интерес и  

4) образованиетo и нужнотo размножување.  

(2) Дозволата за вршење на активности забранети со членoт 38 од овој закон, поради вршење на научно 

истражување, ја издава министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на заштитата на природата. 

(3) Заради одржување на поволна состојба на зачуваност на видот, министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата ги пропишува 

начинот и постапката под кои може да се врши ограничено и на селективна основа земање, чување и на 

друг начин користење на одредени строго заштитени диви видови во мали популации, во услови на строг 

надзор. 

 

Еколошки значајно подрачје 

Член 51 

(1) Еколошки значајно подрачје е подрачје кое во голема мера придонесува за заштитата и зачувувањето 

на биолошката разновидност во Република Македонија. 

(2) Еколошки значајни подрачја особено се:  

1) подрачја со типови живеалишта кои се карактеризираат со особена биолошка разновидност и/или се 

добро зачувани;  

2) подрачја на живеалишта со засегнати или ендемични видови;  

3) подрачја со типови живеалишта кои значително придонесуваат за зачувувањето на природната 

рамнотежа;  

4) подрачја со типови живеалишта кои се загрозени или значајни за Република Македонија, како и на 

меѓународно и на ниво на Европската унија;  

5) подрачја на зачувани шумски целини;  

6) подрачја на живеалишта на видови кои се заштитени врз основа на меѓународни договори 

ратификувани согласно со Уставот на Република Македонија, вклучувајќи ги и заштитените видови на 

ниво на Европската унија;  

7) подрачја кои опфаќаат патишта и одморалишта на миграторни видови;  

8) подрачја кои придонесуваат за генетската поврзaност на популациите на одредени видови, односно 
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еколошки коридори или  

9) подрачја кои на поинаков начин придонесуваат за зачувувањето на биолошката разновидност.  

(3) Еколошки значајните подрачја можат да бидат дел од еколошката мрежа. 

(4) Подрачјата кои по својот број и големина најдобро одговараат за заштита на засегнати и заштитени 

видови на птици утврдени согласно со членот 35 став (3) на овој закон, имајќи ги предвид загрозените 

видови, видовите кои се чувствителни на специфичните промени во нивното живеалиште, видовите кои се 

сметаат за ретки, поради малите популации или ограничената локална распространетост и другите видови 

кои бараат особено внимание поради специфичната природа на нивното живеалиште, ќе бидат определени 

како посебно еколошки значајни подрачја за птици. 

(5) Како посебно еколошки значајни подрачја за птици ќе бидат определени и подрачјата каде што 

редовно се појавуваат миграторни птици кои не се пропишани со листите од членот 30 ставови (3) и (4) на 

овој закон, доколку таквите подрачја се значајни за размножување, митарење или презимување на 

миграторните птици или пак претставуваат во миграторните патишта попатно место за одморање, при што 

ќе се земат предвид мочуриштата, нивната заштита, а особено мочуриштата од меѓународно значење. 

(6) Процените за определување на посебно еколошките значајни подрачја за птици ќе се прави врз основа 

на движењата и варијациите во нивоата на популацијата. 

(7) Еколошко значајните подрачја се утврдуваат во рамките на заштитените подрачја со актот за 

прогласување на заштитеното подрачје, или со акт на министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата кога тие се наоѓаат надвор 

од заштитено подрачје. 

 

Води и водни живеалишта и екосистеми 

Член 55 

(1) Водите и водните живеалишта, во смисла на овој закон, претставуваат природно богатство и се 

зачувуваат во нивната природна состојба. 

(2) Водните живеалишта ги вклучуваат езерата, акумулациите, барите, мочуриштата и други водни 

површини, како и извори, потоци, реки и други водотеци со крајбрежниот појас кој не е помал од 10 метрa 

од бреговата линија утврдена при постоење на највисок водостој. 

 

Биолошки минимум на водни живеалишта 
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Член 56 

(1) Заради заштита на опстанокот на природното богатство и зачувувањето на биолошката и пределската 

разновидност во водните живеалишта е забрането преградување на водотеците на начин кој придонесува 

за деградирање на живеалиштето, намалување на количеството на вода под биолошкиот минимум, 

исушување, затрупување на изворите, мочуриштата и другите водни живеалишта. 

(2) Биолошки минимум на водни живеалишта претставува најмала количина на површинска вода која 

мора да се обезбеди во текoт на целата година, освен во случаите кога природниот проток е понизок од 

одредениот биолошки минимум, која овозможува зачувување на природната рамнотежа на водните 

живеалишта и својствата на водотеците што ги определуваат карактеристики на пределските типови и не 

ја намалуваат состојбата на еколошките параметри на површинската вода. 

(3) Количеството на вода во водните живеалишта од ставoт (2) на овој член, потребно за опстанокот на 

дивите видови чиешто живеалиште e, како и за зачувувањето на биолошката и пределската разновидност, 

се утврдува според методологија усвоена согласно со Законот за водитe. 

 

Систем на заштитени подрачја 

Член 65 

(1) Системот на заштитени подрачја се воспоставува заради заштита на биолошката разновидност во 

рамките на природните живеалишта, процесите кои се случуваат во природата, како и абиотичките 

карактеристики и пределската разновидност. 

(2) Со прогласувањето на подрачјето за заштитено тоа се стекнува со статус на природно наследство. 

(3) Заштитените подрачја на територијата на Република Македонија се поврзани и го сочинуваат системот 

на заштитени подрачја. 

(4) Системот на заштитени подрачја од ставот (1) на овој член, претставува дел од еколошката мрежа, 

меѓународната мрежа на заштитени подрачја и Европската кохерентна еколошка мрежа „НАТУРА 2000“, 

во согласност со ратификуваните меѓународни договори согласно со Уставот на Република Македонија. 

(5) Во Европската кохерентна еколошка мрежа „НАТУРА 2000“ задолжително влегуваат посебно 

еколошките значајни подрачја за птиците од членот 51 на овој закон, како и подрачјата на природните 

живеалишта на меѓународно засегнати и заштитени диви видови растенија, габи, животни и нивни делови 

и дивите видови растенија габи животни и нивни делови кои се прогласени за засегнати и/или заштитени 

на ниво на Европската унија утврдени согласно со членот 35 став (3) на овој закон. 
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Категоризација на заштитени подрачја 

Член 66 

 

(1) Категориите на заштитени подрачја, во смисла на овој закон, се:  

1) категорија I:  

- I-a – cтрог природен резерват и  

- I-б – подрачје на дивина;  

2) категорија II - национален парк;  

3) категорија III - cпоменик на природата;  

4) категорија IV - парк на природата;  

5) категорија V - заштитен предел и  

6) категорија VI - повеќенаменско подрачје.  

(2) Заштитените подрачја од ставот (1) на овој член опфаќаат природни живеалишта, екосистеми, 

геолошки и физичко-географски формации кои се карактеристични на територијата на Република 

Македонија. 

(3) Со прогласувањето на нови заштитени подрачја пред се треба да се воспостави репрезентативно 

покривање на типовите живеалишта и екосистеми кои опстојуваат на територијата на Република 

Македонија. 

(4) Спомениците на културата во рамките на заштитените подрачја уживаат заштита соодветна на нивниот 

статус во согласност со закон. 

 

Предмет на уредување 

Член 1 

(1) Со овој закон се уредува заштитата на природата преку заштита на биолошката и пределската 

разновидност и заштита на природното наследство, во заштитени подрачја и надвор од заштитени 

подрачја, како и заштитата на природни реткости (во натамошниот текст:заштита на природата). 
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(2) Врз употребата на природните богатства за економски цели покрај одредбите на овој закон се 

применуваат и одредбите на посебните закони. 

(3) Врз заштитата на природата се применува и Законот за животна средина, доколку со овој закон 

поинаку не е уредено. 

(4) Врз заштитата на природата се применуваат и одредбите од другите закони кои се однесуваат на 

заштитата на природата. 

(5) На постапките утврдени со овој закон се применува Законот за општа управна постапка, доколку со 

овој закон поинаку не е уредено. 

 

Заштита и зачувување на диви видови 

Член 21-а 

(1) Поволна состојба на зачуваност на дивите видови се обезбедува преку заштита на нивните живеалишта 

и мерки за заштита за одделни видови согласно со одредбите од овој закон. 

(2) Јавни патишта, улици или градби кои поминуваат преку познати преселни (миграциски) патишта на 

диви видови животни, се градат на начин со кој ќе се овозможи сигурно преминување на дивите видови 

животни. 

(3) Изградените премини со кои се осигурува сигурно и непречено преминување на дивите животински 

видови, уживаат заштита како природни вредности. 

(4) Мерките на заштита, начините на градење и одржување на премините од ставот (3) на овој член ги 

пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 

областа на заштита на природата во согласност со органот кој раководи со работите од областа на 

транспортот и врските. 

(5) Електричните водови, техничките компоненти на водовите и ветерниците за производство на 

електрична енергија се изведуваат на начин со кој не се загрозуваат птиците и лилјаците од струен удар и 

механички повреди и/или убивања. 

(6) Одредбите од ставот (5) на овој член не се однесуваат на горните водови на железниците. 

 

Интеграција на мерки за заштита на природата во плановите за стопанисување со природните 

ресурси 

Член 22 
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Ако користењето на растенијата, габите и животните се спроведува врз основа на планови за 

стопанисување со природните ресурси, одржливото стопанисување со дивите видови се обезбедува на тој 

начин што плановите содржат мерки за заштита на карактеристиките на екосистемот и биогеографските 

карактеристики на видот или бројноста и густината на популацијата кои се важни за одржување на 

поволниот статус на зачуваност на видот. 

 

Услови за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови 

Член 23-а 

(1) При собирањето на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи, животни и нивни делови 

особено се води сметка видовите да се собираат во оптимална фаза на нивниот развој, при собирањето да 

не се оштетуваат подземните и репродуктивните органи, да се собираат во количини кои не ја загрозуваат 

бројноста на популацијата на видовите на подрачјето на кое се собираат, да се води сметка собирањето да 

се врши од подрачја кај кои степенот на загаденост е на оптимално ниво, како и да се води сметка да се 

преземаат други мерки и/или собирањето да се врши со средства кои не ја загрозуваат состојбата на 

дивите видови. 

(2) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

заштитата на природата ги пропишува поблиските услови за начинот и времето на собирање, количината и 

целите на собирање и употреба, типовите на подрачја од кои можат да се собираат засегнатите и 

заштитените диви видови растенија, габи, животни и нивни делови, како и пропишува трајни и 

привремени забрани за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи, животни и нивни 

делови. 

(3) Вкупната количина на засегнатите и заштитените диви видови растенија, габи, животни и нивни 

делови кои се собираат во комерцијални цели се утврдува врз основа на претходна оцена на состојбата на 

видовите и мислење добиено од научни и стручни организации за густината на популацијата на 

засегнатите видови во природните живеалишта секоја година. 

 

Строго заштитени диви видови и заштитени диви видови 

Член 35 

(1) Засегнатите диви видови можат да бидат прогласени за строго заштитени диви видови и заштитени 

диви видови. 
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(2) Со прогласување на засегнатите диви видови за строго заштитени и заштитени се стекнуваат со статус 

на природно наследство. 

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на заштитата на природата, врз основа на научна анализа на засегнатоста на одредени видови и обврските 

кои произлегуваат од меѓународните договори ратификувани од Република Македонија, вклучувајќи ги и 

заштитените видови на ниво на Европска унија, а по претходно прибавено мислење од Националниот 

совет за заштита на природата ги определува строго заштитените диви видови и заштитените диви видови. 

(4) На засегнатите диви видови определени согласно со ставoт (2) од овој член, се применуваат мерки и 

активности за заштита предвидени во актот од членoт 34 став (2) на овој закон, како и други мерки и 

активности за заштита предвидени со овој закон. 

(5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на заштитата на природата, во согласност со постапката пропишана врз основа на ставoт (3) од овој член, 

може да ја укине заштитата на одреден див вид кој повеќе не е засегнат или може да пренесе одреден вид 

од една во друга категорија на заштита. 

 

Строго заштитен див вид 

Член 37 

(1) Строго заштитен див вид е:  

1) див вид на кој му се заканува исчезнување на територијата на Република Македонија  

2) стеноендемски вид;  

3) див вид за кој режимот на заштита е пропишан со меѓународни договори ратификувани од Република 

Македонија вклучувајќи ги и заштитените видови на ниво на Европската унија и  

4) видови кои се чувствителни на специфичните промени во нивното живеалиште.  

(2) Одреден див вид може да биде строго заштитен на целата територија на Република Македонија или на 

одредени локалитети. 

 

Дозволени активности за строго заштитени диви животински видови 

Член 40 

1) Дозволено е да се отстранат од природата и да се предадат на овластени правни или физички лица:  

1) пронајдени мртви примероци од строго заштитени диви животински видови и  
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2) примероци од строго заштитени диви животински видови кои се болни или повредени, така што да не 

се способни да преживеат самостојно во природата.  

(2) Пронаоѓачот е должен веднаш да го пријави пронаоѓањето на мртви, болни и повредени единки од 

строго заштитени диви животински видови на надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа 

на заштитата на природата. 

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на заштитата на природата врз основа на пријавата од пронаоѓачот, одлучува за натамошното постапување 

со пронајдените единки на строго заштитени видови од ставoт (2) на овој член. 

 

Заштитен див вид 

Член 41 

Заштитени диви видови се:  

1) автохтони диви видови кои се засегнати или ретки, но не им се заканува изумирање на територијата на 

Република Македонија;  

2) диви видови кои не се засегнати, но поради нивниот изглед лесно можат да се заменат со некој засегнат 

див вид и  

3) диви видови за кои соодветниот начин на заштита е предвиден со меѓународните договори 

ратификувани од Република Македонија, вклучувајќи ги и заштитените видови на ниво на Европската 

унија.  

 

Користење на заштитен див вид 

Член 42 

(1) Користењето на заштитените диви видови се врши на начин и во обем кој нема да ја доведе во 

опасност поволната состојба на нивната зачуваност. 

(2) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на заштитата на природата во согласност со министерот надлежен за вршење на работите од областа на 

шумарствотo, ловството и рибарството ги пропишува мерките и активностите за заштита и начинот и 

обемот на користење на заштитените диви видови во согласност со одредбите на овој или друг закон. 
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(3) Мерките и активностите определени во прописот од ставoт (2) на овој член, се во согласност со 

одредбите за заштита на миграторните видови диви животни утврдени со меѓународни договори 

ратификувани од Република Македонија. 

(4) Врз основа на податоците од евиденцијата која ја води надлежниот орган за вршење на стручни работи 

од областа на заштитата на природата во согласност со овој закон, министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата може да го 

забрани или ограничи користењето на определен заштитен див вид. 

 

Неселективни средства за заробување или отстрел на заштитени диви животински видови 

Член 43 

Забранета е употребата на неселективни средства за заробување или отстрел на заштитени диви 

животински видови, како и на средства кои можат да предизвикаат локално исчезнување или сериозно 

вознемирување на популациите на тие видови, потоа средства забранети согласно со меѓународните 

договори ратификувани од Република Македонија, а особено:  

1) стапици, растителни лепаци и куки;  

2) живи животни, ослепени или осакатени животни кои се користат како мамки;  

3) електрични убиствени или зашеметувачки направи;  

4) вештачки светлечки тела;  

5) леќи и други заслепувачки направи;  

6) аудионаправи (магнетофони, касетофони и друго) кои емитуваат звуци на довикувања, болка или 

јавување;  

7) направи за осветлување на целта;  

8) оптички нишани за ноќен лов со можност за електронско зумирање;  

9) експлозиви;  

10) отрови и зашеметувачки средства, како и отровни и зашеметувачки мамки;  

11) полуавтоматско или автоматско оружје со магацин кој може да содржи повеќе од две парчиња 

муниција и самострел;  

12) летала;  

13) моторни возила во движење и  

14) други средства утврдени со меѓународни договори ратификувани од Република Македонија. 
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Мерки за зачувување на типовите живеалишта во поволна состојба на зачуваност 

Член 50 

(1) Мерките за зачувување на типовите живеалишта во поволна состојба на зачуваност ги пропишува 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

заштитата на природата по претходно прибавено мислење од министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството, шумарствотo, ловството 

и рибарството. 

(2) Мерките за зачувување на типовите живеалишта во поволна состојба на зачуваност се вклучуваат во 

изработката на просторните и урбанистичките планови. 

(3) Физичките и правните лица кои вршат дејности на подрачјето на распространување на типовите 

живеалишта се должни да ги спроведуваат пропишаните мерки од ставoт (1) на овој член. 

 

Меѓународно еколошки значајно подрачје 

Член 52 

(1) Меѓународно еколошки значајно подрачје е она подрачје кое на меѓународно ниво е значајно за 

зачувување или постигнување на подобра состојба на видовите, нивните живеалишта или типови 

живеалишта. 

(2) Владата на Република Македонија по предлог на министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата ги утврдува меѓународно 

еколошки значајните подрачја и начинот на нивното управување на територијата на Република 

Македонија, во согласност со меѓународните договори за заштита на природата ратификувани од 

Република Македонија. 

(3) Со начинот на управувањето со меѓународно еколошки значајните подрачја утврден со актот од ставoт 

(2) на овој член, се обезбедува зачувување и подобрување на својствата значајни за зачувување на 

поволната состојба на типот на живеалиште или на дивиот вид. 

 

Еколошка мрежа 

Член 53 
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(1) Заради зачувување, одржување или обновување до поволна состојба на зачуваност на еколошки 

значајните подрачја се воспоставува кохерентна еколошка мрежа на посебни подрачја на зачувување. 

(2) Еколошка мрежа го претставува системот на меѓусебно поврзани или просторно блиски еколошки 

значајни подрачја, кои со урамнотежена биогеографска распореденост значително придонесуваат за 

заштитата на природната рамнотежа и биолошката разновидност. 

(3) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата, а по претходно прибавено 

мислење од Националниот совет за заштита на природата ја утврдува еколошката мрежа во чиј состав 

влегуваат еколошки значајните подрачја и системот на еколошките коридори и меѓународно еколошки 

значајните подрачја, како и начинот на нивно управување на територијата на Република Македонија. 

(4) Еколошката мрежа по своите карактеристики, принципи, мерки и обем на заштита ја вклучува и 

европската кохерентна еколошка мрежа "НАТУРА 2000". 

(5) Еколошката мрежа од ставот (3) на овој член задолжително се зема предвид при изработка на 

планските документи за организација, уредување, користење и заштита на просторот во Република 

Македонија. 

 

Прекугранично поврзување на заштитени подрачја 

Член 67 

(1) Категориите на заштитени подрачја од членoт 66 на овој закон,можат прекугранично да се поврзуваат 

со заштитени подрачја на териториите на соседните држави на Република Македонија. 

(2) Плановите за управување со заштитени подрачја од ставoт (1) на овој член ги донесуваат спогодбено 

субјектите надлежни за управување со заштитените подрачја на двете држави. 

 

Начин на прогласување на заштитено подрачје 

Член 92 

(1) Строгите природни резервати, подрачјата на дивина, националните паркови, спомениците на природата 

и парковите на природата се прогласуваат за заштитено подрачје со закон. 

(2) Заштитените предели и повеќенаменските подрачја за заштитени подрачја ги прогласува Владата на 

Република Македонија. 
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(3) Природните реткости ги прогласува министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата во согласност со министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството. 

(4) Со прогласувањето на заштитеното подрачје односно природната реткост истото стекнува статус на 

природно наследство. 

(5) Актот за прогласување на заштитеното подрачје, односно природна реткост содржи: назив на 

заштитеното подрачје или природната реткост, категорија на заштита за заштитеното подрачје, географски 

карактеристики и други основни обележја, картографски приказ со вцртани граници на распространување, 

типови на зони во заштитеното подрачје, режим на заштита, субјект кој ќе управува и други прашања 

утврдени со актот за прогласување. 

(6) Ако се изгубат обележјата заради кои е прогласено заштитеното подрачје, односно природната реткост 

надлежниот орган за вршење на стручни работи во областа на заштитата на природата е должен да поведе 

постапка за престанок на заштитата. 

(7) Престанување на заштитата се врши на ист начин и во постапка како што бил донесен актот за 

прогласување на заштитата. 

(8) Актот за прогласување и актот за престанување на заштитата се доставуваат до надлежниот орган 

заради забележување во земјишните книги. 

 

Зонирање на заштитено подрачје 

Член 93 

(1) Со актот за прогласување на заштитеното подрачје од членот 92 на овој закон, а заради потребите на 

вршењето на дејноста на заштита и управување, можат да се установат особено следниве зони:  

1) зона за строга заштита;  

2) зона за активно управување;  

3) зона за одржливо користење и  

4) заштитен појас.  

(2) Со актот за прогласување на природната реткост од членот 92 на овој закон, а заради потребите на 

вршењето на дејноста на заштита и управување со природната реткост, можат по потреба да се установат 

зоните од ставот (1) на овој член, а особено заштитен појас околу природната реткост. 
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(3) Активностите и дејностите кои можат да се вршат во зоните кои се установуваат согласно со ставовите 

(1) и (2) на овој член, се определуваат со актот за прогласување за заштитено подрачје и природна. 

 

Привремена заштита 

Член 97 

(1) Деловите на природата за кои се води постапка за нивно прогласување за заштитено подрачје, се 

ставаат под привремена заштита. 

(2) Решение за привремена заштита на деловите на природата од ставoт (1) на овој член, го донесува 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

заштитата на природата. 

(3) Привремената заштита трае една година од денот кога е донесено решението од ставoт (2) на овој член, 

или најдоцна до донесувањетo на актот за прогласување на заштитено подрачје. 

 

Просторни планови за заштитени подрачја 

Член 103 

(1) Заради уредување и користење на просторот на категориите заштитени подрачја по потреба се 

донесува просторен план. За категоријата национален парк, обврзно се донесува просторен план. 

(2) Просторниот план на заштитено подрачје, во согласност со одредбите на овој закон, содржи:  

1) текстуален дел:  

- големина, граници и местоположба на паркот;  

- состојба на природната средина;  

- состојба на постојната просторна уреденост, организацијата и заштитата;  

- цели и задачи за просторен развој;  

- просторна разместеност на населението, населбите и туристичките локалитети;  

- просторна разместеност на инфраструктурни системи и  

- насоки и мерки за спроведување на планот и  

2) графички дел:  

- релјеф и геоморфолошки форми;  

- педолошка карта;  

- вегетациска карта;  
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- хидрографија;  

- постојна просторна организација и  

- опременост и изграденост на просторот.  

 

Зона за строга заштита 

Член 104 

(1) Зона за строга заштита претставува дел од заштитеното подрачје со највисок интерес за заштитата, што 

се карактеризира со изворни, неизменети карактеристики на екосистемите, или има сосема мали промени 

како резултат на традиционални управувачки практики. 

(2) Во зоната за строга заштита може да се разграничат:  

1) изворно природни простори, без никаква интервенција на човекот и  

2) простори со ограничена интервенција, каде што традиционалниот начин на стопанисување 

(управување) е сè уште присутен и служи за одржување на природните вредности на зоната. 

(3) Во зоната за строга заштита се дозволени научно-истражувачки активности, доколку тие не се во 

спротивност со примарните цели на заштита на подрачјето. 

(4) Заради одржување на карактеристиките на зоната за строга заштита субјектот кој управува со 

заштитеното подрачје е должен да обезбеди постојан мониторинг. 

 

Зона за активно управување 

Член 105 

(1) Зоната за активно управување претставува зона од висок интерес за заштита, во која се потребни 

поголеми управувачки интервенции со цел реставрација, ревитализација или рехабилитација на 

живеалиштата, екосистемите и другите елементи од пределот. 

(2) Во зоната за активно управување може да се вршат активности на управување кои се однесуваат на:  

1) манипулирање со живеалишта и  

2) манипулирање со видови.  

(3) Во зоната за активно управување се дозволени активности од економски карактер кои немаат 

негативно влијание на примарната цел на заштита, како екотуризам или традиционално екстензивно 

земјоделство. 
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(4) Успешното управување со оваа зона, како и нејзиното натамошно трајно одржување, може да доведе 

до стекнување карактеристики на зоната за строга заштита. 

 

Зона за одржливо користење 

Член 106 

(1) Зоната за одржливо користење претставува значителен дел од заштитеното подрачје кој не поседува 

високи вредности за заштитата, каде што се наоѓаат инфраструктурни објекти, објекти на културното 

наследство, типови на шумски насади коишто не се карактеристични за подрачјето, како и населени места 

со околното земјоделско земјиште. 

(2) Долготрајното преземање на интервенции и мерки, може да доведе до стекнување карактеристики на 

зоната за активно управување. 

 

Заштитен појас 

Член 107 

(1) Заштитниот појас по правило е површина надвор од заштитеното подрачје и има улога да ги заштити, 

онаму каде што има потреба, зоните од членовите 104, 105 и 106 на овој закон од заканите што 

потекнуваат надвор од заштитеното подрачје. 

(2) При вршењето на стопански дејности во рамките на заштитниот појас задолжително се применуваат 

мерките за заштита утврдени со овој закон. 

(3) Заштитен појас по потреба се воспоставува и во рамките на заштитеното подрачје меѓу зоните чиј 

режим на заштита и управување меѓусебно се исклучува. 

(4) Субјектот кој управува со заштитеното подрачје е должен да се грижи и да презема соодветни мерки во 

заштитниот појас со цел да се намалат заканите за заштитеното подрачје. 

Природни живеалишта - Заштита: чл. 21, 18(1)(3), 19(5), 22, 23, 50, 52(2), 98, 156 

Забранети активности 

Член 21 

Забрането е:  

1) истребување на автохтон див вид;  

2) намалување на популациите на дивите видови, уништување на нивните живеалишта или менување на 

нивните животни услови во обем кој би предизвикал загрозеност;  
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3) намерно вознемирување на дивите животни, особено во текот на размножувањето, растењето или 

презимувањето, или нивно заробување, повредување или отстрел;  

4) намерно отстранување на растенијата и габите од нивните живеалишта, намалување на нивната 

популација, или нивно уништување на кој било начин;  

5) намерно оштетување или уништување на живеалиштата на дивите видови и  

6) користење на неселективни средства за собирање и лов на диви видови.  

 

Оцена на влијанието врз природата 

Член 18 

(1) За планираните активности во природата, кои при нивното спроведување, самостојно или во содејство 

со други активности можат да ја нарушат природната рамнотежа се утврдува влијанието врз природата 

согласно сo одредбите на овој и друг закон. 

(2) Постапката за оцена на влијанието врз природата за планираните активности во природата се спроведува 

со цел да се избегне или да се сведe на најмала мера деградaцијата на природата. 

(3) Како деградација на природата од ставoт (2) на овој член се сметаат особено: истребување и 

проретчување на видови; менување на карактерот и составот на биоценозите; нарушување во 

функционирањето на екосистемите; конзервирање, кршење, оштетување, уништување, сечење, 

откорнување, насипување, експлоатација на камен, песок, чакал, земја и минерални суровини, загадување 

на воздухот, почвата и водата и други слични дејствија, како и интродукција на туѓи видови во природата 

на територијата на Република Македонија. 

(4) За планирани активности во природата за кои не се спроведува постапка за оцена на влијанието врз 

животната средина, правните или физичките лица кои вршат дејност или активности се должни да изготват 

елаборат за заштита на животната средина со цел да се оцени влијанието на дејностите или активностите 

врз животната средина, пред да започнат со спроведувањето на проектот и истиот да го достават до органот 

надлежен за одобрување на спроведувањето на проектот, согласно со Законот за животната средина. 

 

Компензаторни мерки 

Член 19 

(1) Во зависност од предвиденото или предизвиканото деградирање на природата, како и од можноста за 

негово надоместување се одредуваат компензаторни мерки. 



96 

 

(2) Компензаторни мерки се активности со кои се надоместува или ублажува деградацијата на природата. 

(3) При изборот на компензаторните мерки предност има надоместувањето со ново подрачје (компензаторно 

подрачје) кое има исти или слични карактеристики како и деградираното подрачје за кое се спроведува 

постапка на компензација, а со кое се обезбедува поврзаност и целовитост на екосистемите. 

(4) Видови на компензаторни мерки од ставoт (1) на овој член, се:  

1) утврдување на компензаторно подрачје, кое има исти или слични карактеристики како и деградираното 

подрачје;  

2) утврдување на друго подрачје значајно за зачувување на биолошката и пределската разновидност, 

односно за заштита на природното богатство и  

3) плаќање на паричен надомест во висина на проценетата и/или предизвиканата штета врз природата.  

(5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на заштитата на природата донесува решение со кое се определуваат видот на компензаторните мерки, како 

и начинот на кои ќе се преземат. 

(6) Жалба против решението од ставoт (5) на овој член, се поднесува до Комисијата на Владата на Република 

Македонија за решавање на управни работи во втор степен од областа на заштитата на природата, во рок од 

осум дена од денот на доставувањето на решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 

 

Интеграција на мерки за заштита на природата во плановите за стопанисување со природните 

ресурси 

Член 22 

Ако користењето на растенијата, габите и животните се спроведува врз основа на планови за стопанисување 

со природните ресурси, одржливото стопанисување со дивите видови се обезбедува на тој начин што 

плановите содржат мерки за заштита на карактеристиките на екосистемот и биогеографските 

карактеристики на видот или бројноста и густината на популацијата кои се важни за одржување на 

поволниот статус на зачуваност на видот. 

 

Собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови 

Член 23 
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(1) Собирањето на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови се врши 

по претходна дозвола од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на заштитата на природата. 

(2) Отстрелот на диви животни се врши врз основа на претходно добиена дозвола од министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на ловството, а врз 

основа на претходно прибавено мислење од министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата. 

(3) Собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи, животни и нивните делови на 

земјоделско или шумско земјиште кое е во приватна сопственост може да се врши само со одобрение од 

сопственикот на тоа земјиште или шума и врз основа на дозволата од ставот (1) на овој член. 

(4) Собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи, животни и нивни делови на шумско 

земјиште или шума која е во државна сопственост се врши во согласност со овој закон и прописите кои се 

однесуваат на шумите. 

(5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на заштитата на природата ги пропишува формата и содржината на барањето, како и формата и содржината 

и начинот и постапката на издавање на дозволата за собирање на засегнати и заштитени диви видови 

растенија, габи и животни и нивни делови. 

(6) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на заштитата на природата ја пропишува висината на надоместокот 

за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивни делови. 

(7) Определувањето на висината на надоместокот од ставот (6) на овој член се врши врз основа на видот кој 

се собира, целта за која се собира и комерцијалната вредност на видот. ( 

(8) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на заштитата на природата води 

евиденција на издадените дозволи за собирање од ставот (1) на овој член. 

(9) Лицата кои добиле дозвола за собирање од ставот (1) на овој член заради комерцијални цели се должни 

секоја година на крајот од јануари во тековната година да поднесат извештај за продадените или извезените 

количини за претходната година. 

(10) Собирање на засегнати и заштитени видови растенија, габи, животни и нивни делови на територијата 

на заштитено подрачје е забрането доколку со планот за управување на заштитеното подрачје поинаку не е 

предвидено. 
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(11) Доколку со планот за управување со заштитено подрачје не е забрането собирање на засегнати и 

заштитени видови растенија, габи, животни и нивните делови тогаш органот на државната управа надлежен 

за работите од областа на заштитата на природата ја издава дозволата за собирање од ставот (1) на овој член 

во согласност со овој закон. 

(12) Собирање на засегнати и заштитени диви видови од природните живеалишта заради вештачко 

одгледување (на плантажи, расадници и други облици на одгледување), правните и физичките лица можат 

да вршат по добивање на дозвола за собирање од ставот (1) на овој член. 

 

Мерки за зачувување на типовите живеалишта во поволна состојба на зачуваност 

Член 50 

(1) Мерките за зачувување на типовите живеалишта во поволна состојба на зачуваност ги пропишува 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

заштитата на природата по претходно прибавено мислење од министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството, шумарствотo, ловството 

и рибарството. 

(2) Мерките за зачувување на типовите живеалишта во поволна состојба на зачуваност се вклучуваат во 

изработката на просторните и урбанистичките планови. 

(3) Физичките и правните лица кои вршат дејности на подрачјето на распространување на типовите 

живеалишта се должни да ги спроведуваат пропишаните мерки од ставoт (1) на овој член. 

 

Меѓународно еколошки значајно подрачје 

Член 52 

(1) Меѓународно еколошки значајно подрачје е она подрачје кое на меѓународно ниво е значајно за 

зачувување или постигнување на подобра состојба на видовите, нивните живеалишта или типови 

живеалишта. 

(2) Владата на Република Македонија по предлог на министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата ги утврдува меѓународно 

еколошки значајните подрачја и начинот на нивното управување на територијата на Република Македонија, 

во согласност со меѓународните договори за заштита на природата ратификувани од Република Македонија. 
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(3) Со начинот на управувањето со меѓународно еколошки значајните подрачја утврден со актот од ставoт 

(2) на овој член, се обезбедува зачувување и подобрување на својствата значајни за зачувување на поволната 

состојба на типот на живеалиште или на дивиот вид. 

 

Учество на јавноста во одлучувањето за прашања од областа на заштитата на природата 

Член 156 

(1) Се обезбедува учество на јавноста во изготвувањето на прописите и документите кои произлегуваат од 

одредбите на овој закон, а особено за: актите за прогласување заштитено подрачје, просторно планската 

документација за заштитено подрачје, плановите за управување со заштитено подрачје, плановите и 

проектите за користење на природното богатство кои имаат влијание врз природата. 

(2) Јавноста се известува со јавен оглас или поединечно известување до заинтересираните субјекти за актот 

или дејноста кои можат да влијаат на состојбата на природата. 

(3) Известувањето на јавноста е задолжително во случаите пропишани со овој закон. 

 

Делумно регулирано со Законот за шумарство (чл. 3, 13, 52) 

Член 3 

Шумите како природно богатство се добро од општ интерес за Република Македонија и уживаат посебна 

заштита.  

Планирањето, управувањето, стопанисувањето и чувањето на шумите и шумското земјиште се дејности од 

јавен интерес.  

 

Член 13 

Забрани  

За да се оствари одржливото стопанисување со шумите забрането е:  

- пустошење и копачење на шуми, -трајна пренамена на шумско земјиште,  

- чиста сеча која не е одобрена како редовна мерка за обновување на шумата во планските документи,  

- секоја сеча која не е во согласност со планските документи,  

- активности во заштитените подрачја кои не се во согласност со планските документи за заштитените 

подрачја,  

- сеча на ретки и заштитени видови на дрвја,  
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- подбелување на стебла освен за потребите за обнова и нега на шума,  

- напасување, брстење на кози и друга стока и желадење без дозвола,  

- собирање на листинец, хумус и други дејствија со кои се ослабува приносната сила или се загрозува 

опстанокот на шумата и нејзините општокорисни функции,  

- самоволно присвојување на шума, уништување или оштетување на ознаки и гранични знаци,  

- депонирање на отпад, отровни супстанции и друг вид на материјал во шума,  

- други работи кои го намалуваат приносот на шумите и ја загрозуваат нивната функција,  

- сеча на семенски стебла и насади и чисти сечи кои не се предвидени со посебниот план, освен при 

изградба на објекти, согласно со овој закон,  

- палење и опожарување на шума,  

- бесправна сеча на шума,  

- лупење кора од стебла,  

- уништување или оштетување на подмладок во шума или на садници во пошумени сечишта,  

- спроведување на активности со кои се интензивираат процесите на ерозија и други процеси на 

деградација на земјиштето,  

- кастрење на стебла за лисничарење спротивно на планските документи,  

- намерно отстранување и намалување на популациите на другите шумски производи или нивно 

уништување на кој било начин и  

- смоларење.  

Без дозвола на сопственикот, односно корисникот на шуми, забрането е:  

- подигнување на привремени објекти, шатори и организирање на кампови,  

- организација на масовни собири кои можат да предизвикаат штета на шумите,  

- поставување на кошници за пчели,  

- собирање на други шумски производи (печурки, плодови, лековити растенија, полжави и друго) во 

количини поголеми од 1 килограм,  

- поставување на информативни табли и ознаки,  

- поставување на огради,  

- движење на моторни возила надвор од патиштата, освен за службени потреби,  

- движење во затворени и забранети подрачја, патишта, опитни површини и деловни објекти и  
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- движење на површини на кои се изведуваат шумски работи и други деловни активности (пошумување, 

сеча, изградба на објекти, лов и друго).  

 

Напасување и желадење 

Член 52 

(1) Забрането е напасување на добиток и желадење во шума. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член на определени површини може да се врши напасување на 

добиток, освен на кози и тоа во шуми во кои не се вршат, односно не се извршени мелиоративни мерки, во 

кои не е во тек природна или вештачка обнова и подмладување, кои не се издвоени за семенски насади, 

како и на необраснато шумско земјиште. 

(3) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството ги определува условите 

и површината на шумата во која ќе се врши напасување на добиток и желадење. 

(4) Напасување на добиток и желадење во шума може да се врши само под контрола на чувар на 

добитокот и со одобрение на субјектите кои стопанисуваат со шумите. 

(5) Субјектите кои стопанисуваат со шумите и сопствениците на шуми се должни во шумата во која е 

забрането напасување, да определат делови од шумата низ кои ќе биде дозволен премин на добитокот до 

местото за пасење, односно до поилата за вода. 

(6) Субјектите кои стопанисуваат со шумите имаат право на надоместок за напасување. 

(7) Условите под кои може да се врши испаша (време на испаша, вид на стока, број на грла, висина на 

надоместок за напасување, определување на премини за добитокот и слично) ги утврдуваат субјектите кои 

стопанисуваат со шумите. 

 

Делумно регулирано со Законот за ловство (чл. 14,19) 

Член 14  и 19 

Подигнување на варници и жежници  

Забрането е подигнување на варници, жежници за дрвен јаглен и слични објекти што претставуваат 

опасност за појава на пожар, на растојание помало од 200 метри од работ на шумата. 

По исклучок подигање на жежници за производство на дрвен јаглен може да се врши во шума со 

одобрение од Дирекцијата за заштита и спасување, a no претходно добиено мислење од органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на внатрешните работи. 
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Местата наменети за подигнување на жежници за производство на дрвен јаглен мора да бидат обележани 

од страна на субјектот кој ја користи жежницата и истиот мора да ги спроведе сите пропишани мерки на 

претпазливост пропишани од органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

шумарството, во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување. 

 

Делумно регулирано со Законот за пасишта  (чл. 3, 4, 7 и 8-а) 

Член 3 

Пасиште, во смисла на овој закон, е земјоделско земјиште обраснато со трева, чие  искористување се врши 

најрационално со пасење на добиток и косење и земјиште што се наоѓа во близина на населено место и 

служи претежно за изгон, одмор и делумно пасење на добиток. 

Под пасиште во смисла на овој закон, се подразбираат и површини обраснати со трева поголеми од 3 ха 

што се наоѓаат во границите на шума, доколку не се наоѓаат во пребирна шума и во шума или делови од 

шуми во кои се вршат мелиоративни мерки и обновување. 

 

Член 4 

За стопанисување со пасиштата во државна сопственост Владата основа јавно  претпријатие (во 

понатамошниот текст: Јавно претпријатие за пасишта). 

Co пасиштата во државна сопственост Јавното претпријатие за пасишта стопанисува така што да се сочува 

нивната површина и да се зголеми нивната вредност, да се обезбеди најголем прираст на трева според 

природните услови. 

 

Член 7 

Јавното претпријатие за пасишта ги дава пасиштата на користење на правни и физички лица (во 

натамошниот текст: корисници на пасишта), освен пасиштата што се наоѓаат во непосредна близина на 

селско населено место, по пат на јавен оглас во зависност од капацитетот на пасиштата. 

Јавниот оглас од ставот 1 на овој член го објавува и спроведува Комисија од пет члена формирана од 

директорот на Јавното претпријатие за пасишта, во која три члена се од Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, а два члена од Јавното претпријатие за пасишта. 

Јавниот оглас ги содржи најмалку следниве податоци:  

- површина во хектари што се дава под закуп,  
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- максималната површина во хектари што може да ја добие еден понудувач,  

- критериуми за избор на најдобар понудувач,  

- катастарски податоци содржани во имотниот, односно поседовниот лист,  

- службености и други товари на земјиштето,  

- времето на кое се дава,  

- состојба во која се наоѓа пасиштето,  

- почетна цена по еден хектар и  

- рок за поднесување на понудите. 

Против одлуката за давање на користење на пасиштата во државна сопственост која ја донесува 

министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на предлог на Комисијата од ставoт 2 на овој 

член, незадоволниот понудувач има право во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката да поведе 

управен спор пред надлежниот суд. 

При еднакви услови, предност во добивањето на пасиштето на користење има дотогашниот корисник, 

односно граѓаните кои живеат во тие населени места. 

Пасиштата што се наоѓаат во непосредна близина на селско населено место ќе се користат од 

одгледувачите на добиток кои живеат во тие селски населени места. 

На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владата на Република 

Македонија за пасишта утврдува услови за начинот на управувањето, користењето и распределбата на 

пасиштата од став 3 на овој член, според порационалното и пооптималното користење, катастарската 

евиденција и потребите на одгледувачите на добиток. 

Јавното претпријатие за пасишта користењето на пасиштата од став 3 на овој член, може да го пренесе на 

облиците на организирање на локалната самоуправа на корисниците, односно граѓаните кои живеат во 

населените места од став 1 на овој член. 

Член 8а е избришан од Законот со измени  105/09 

 

 

Заштита и управување 

со вода: 

• Создавање на заштитни 

зони долж водени басени 

(Земји членки со 

Делумно регулирано со Законот за водите (член 1, 14, 28, 74, 77, 90, 92, 102, 118) 

Член 1 

Предмет на уредување 



104 

 

Заштитете ја водата од 

загадување и 

истекување, и 

управувајте со 

употребата на вода 

повикување на одредби 

91/676/EEC) (З) 

• Каде користењето на вода 

за наводнување зависи од 

дозвола, усогласување со 

постапките за добивање на 

дозволата (З) 

(1) Со овој закон се уредуваат прашањата коишто се однесуваат на површинските води, вклучувајќи ги и 

постојаните водотеци или водотеците во кои што повремено тече вода, езерата, акумулациите и изворите, 

подземните води (во натамошниот текст:води), крајбрежното земјиште и водните живеалишта и нивното 

управување вклучувајќи ги и распределбата на водите,заштитата и зачувувањето на водите, како и 

заштитата од штетното дејство на водите;водостопанските објекти и услуги; организационата поставеност 

и финансирањето на управувањето со водите, како и условите, начинот и постапките под кои можат да се 

користат или испуштаат водите. 

(2) За регулирање на прашањата во врска со пристап до информации кои се однесуваат на животната 

средина, учество на јавноста во донесувањето на одлуките кои се однесуваат на управувањето со 

водите,оцена на влијанието од определени стратегии,планови и програми врз животната средина,оцена на 

влијанијата од  определени проекти врз животната средина, спречување и контрола на хаварии со 

присуство на опасни супстанции; одговорност за штета предизвикана врз животната  средина 

и  интегрирани еколошки дозволи за работа на инсталации коишто влијаат врз животната средина, се 

применуваат одредбите од Законот за животната средина, доколку со овој закон поинаку не е уредено. 

(3) На постапките утврдени со овој закон се применува Законот за општата управна постапка доколку со 

овој закон поинаку не е уредено. 

 

Член 14 

Обврски при користење на водите 

(1) Секој може да ја користи водата во обем, под услови и на начин определени со овој закон, како и во 

согласност со актите донесени врз основа на овој закон. 

(2) Водата се користи рационално и економично, на урамнотежен и праведен начин во согласност со 

начелата за одржливо управување со водата при што треба да се води сметка за одржување и подобрување 

на режимот на водите. 

(3) Секој корисник на површинските или подземните води е должен при испуштањето на искористените 

води да не предизвика штетни дејства врз водите и врз другите медиуми и области на животната средина. 

 

Член 28 

Дејности и активности за кои е потребна дозвола 
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(1) Дозволата од членот 26 став (1) на овој закон е потребна заради извршување на активности, кои што 

влијаат или можат да влијаат врз режимот на водите и/или врз морфологијата на водното тело, особено во 

случаите на:  

1) зафаќање,црпење,пренасочување,акумулирање и користење на водата од површинското водно тело 

заради:  

- снабдување со вода наменета за консумирање од страна на човекот,  

- наводнување на земјоделско земјиште,  

- индустриски, технолошки и стопански потреби,  

- полнење на водата во шишиња за комерцијални потреби,  

- производство на електрична енергија и други погонски потреби,  

- одгледување риби, водни птици итн.,  

- риболов,  

- пловидба и сообраќај,  

- туризам, спорт, рекреација, капење и други слични намени,  

- одводнување на земјиштето,  

- миење и сепарирање на песок, чакал и камен,  

- одржување на водотеци со употреба на хемиски материи и супстанции и  

- други активности за коишто органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина ќе оцени дека влијаат врз режимот на водите и/или врз морфологијата на водното 

тело;  

2) црпење, пренасочување, акумулирање или користење на водата од подземното водно тело заради:  

- снабдување со вода наменета за консумирање од страна на човекот,  

- наводнување на земјоделско земјиште,  

- индустриски, технолошки и стопански потреби,  

- полнење на водата во шишиња за комерцијални потреби,  

- апсорпција на топлинска енергија од геотермални води,  

- хидрогеолошки истражувања и собирање податоци и  

- други активности за коишто органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

животната средина ќе оцени дека влијаат врз режимот на водите и/или врз морфологијата на водното 

тело;  
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3) вадење песок, чакал и камен од коритата и од бреговите на површинските водни тела и  

4) испуштање во води и испуштање и фрлање на материи и супстанции во површинските води. 

(2) Владата на Република Македонија врз основа на предлог на министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина поблиску ги утврдува 

активностите од ставот (1) точка 1 алинеја 13 и точка 2 алинеја 7 за кои е потребно дозволата од членот 26 

став (1) на овој закон. 

(3) Заради спроведување на плановите за управување со речниот слив, дозволата се издава во согласност 

со Планот за управување со речниот слив. 

(4) За објектите и за инсталациите за коишто е потребна дозволата од членот 26 став (1) на овој закон, а за 

кои со Законот за животната средина е определено дека се прибавува А- интегрирана еколошка дозвола, 

односно Б- интегрирана еколошка дозвола за инсталации во заштитено подрачје, дозволата се прибавува 

во постапката пропишани со тој закон. 

(5) А-интегрираната еколошка дозвола, односно Б-интегрираната еколошка дозвола, за инсталации во 

заштитено подрачје од ставот (4) на овој член, ја заменува дозволата од членот26 став (1) на овој закон. 

(6) За објектите и за инсталациите за коишто е потребна дозволата од членот 26 став (1) на овој закон, а за 

кои со Законот за животната средина е определено дека е потребна Б- интегрирана еколошка дозвола со 

исклучок на Б-интегрирана еколошка дозвола за инсталации во заштитено подрачје,дозволата од членот26 

став(1) на овој закон се прибавува под услови и на начин утврдени со овој закон. 

(7) За проектите за коишто со Законот за животната средина е пропишано дека се врши оцена на 

влијанието на проектите врз животната средина, вклучувајќи ги и проектите за коишто потребата за оцена 

на влијанието се врши со испитување на секој одделен случај, оцената се врши согласно со тој закон. 

 

Член 74 

Основни мерки и дополнителни мерки за спроведување на Програмата на мерки 

(1) Основни мерки за спроведување на Програмата на мерки, се сите мерки кои согласно со овој и друг 

закон се определени како посебни инструменти, како и други постојни или идни мерки насочени кон 

остварувањето на целите утврдени со плановите за управување со речните сливови, а особено мерките:  

1) за постигнување на целите на животната средина и мерките за спречување на влошувањето на 

состојбата на водите пропишани со овој закон;  

2) за заштита, подобрување и враќање во поранешна состојба на сите водни тела, мерки против загадување 
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на водите со одделни или група загадувачи кои претставуваат значителен ризик за водната средина, 

ризикот врз водите за пиење и водите за капење, вклучувајќи ги и дозволите, контролите и системите за 

евиденцијата и мерките за точкасти и дифузни извори на загадување;  

3) и забраните поврзани со заштитата на подземните води, вклучувајќи ги и условите за нивна примена;  

4) за намалување на испуштањата на опасните материи и супстанции во водите;  

5) пропишани со прописите за заштита на животната средина и за заштита на природата;  

6) пропишани со прописите за внатрешна пловидба;  

7) пропишани со прописите за рибарство;  

8) пропишани со прописите за безбедност на водата наменета за консумирање од страна на човекот, 

вклучувајќи ги и мерките за намалување на нивото на прочистување потребно при производството на 

водата за пиење;  

9) за одржување на квантитативната состојба на водите;  

10) за заштита од штетното дејство на водите;  

11) кои се преземаат во случај на несреќи и виша сила;  

12) за заштита на водите од загадување предизвикано од нитрати од земјоделки извори;  

13) за третман на урбани отпадни води;  

14) за заштита на животната средина особено почвата при користење на тињата добиена со прочистување 

на отпадните води за потребите на земјоделството;  

15) за контрола на искористувањето на површинските и подземните води, вклучувајќи и мерки за 

намалување на загубите на вода;  

16) за контрола на обемот на изградбата на водостопанските објекти;  

17) за определување на надоместоците за трошоците за користење на водата;  

18) за поттикнувањето на одржливо користење на водите;  

19) пропишани со прописите за оцена на влијанијата од определени проекти врз животната средина;  

20) пропишани со прописите за интегрирано спречување и контрола на загадувањето;  

21) пропишани со прописите за спречување и контрола на хавариите со присуство на опасни супстанции;  

22) пропишани со прописите за производи за заштита на растенијата;  

23) за заштита на природата и за зачувување и рационално управување со одредени компоненти на 

биолошката и пределската разновидност, како и одржливо и рационало користење на природното 

богатство, како и  
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24) други мерки што се пропишани со закон, а кои се релевантни за спроведување на истите, а 

придонесуваат кон постигнување на целите на овој закон. 

(2) Доколку целите на животната средина за конкретно водно тело не се постигнале со преземање на 

мерките од ставот (1) на овој член, органот на државата управа надлежен за вршење на работите од 

областа на животната средина определува дополнителни мерки кои треба да се преземат, а особено: 

преземање на законски, управни и економски или фискални мерки; склучување спогодби за заштита на 

животната средина;  воведување  контроли на емисии; определување кодекси за добра пракса; воведување 

мерки за репарација на водните живеалишта; воведување мерки за ограничување и контрола на 

користењето; мерки за регулирање на потрошувачката, вклучувајќи и мерки за адаптација на 

земјоделското производство на култури кои бараат помалку вода во подрачја погодени од суши; мерки за 

рационално, ефикасно и повторно користење на водите, вклучувајќи и користење на технологии во 

индустријата и наводнувањето за ефикасно користење на водата и за заштеда на водата; спроведување на 

градежни зафати и проекти за рехабилитација; мерки за вештачко полнење на аквифери; мерки за 

едукација, истражување, развој и обука и други неопходни мерки. 

(3) Доколку со мониторингот или другите податоци за водното тело укажуваат дека е мала веројатноста 

дека ќе бидат постигнати целите на животната средина за водните тела утврдено со овој закон, освен во 

случај согласно со членот 119 од овој закон, органот на државната управа надлежен за вршење на работите 

од областа на животната средина е должен да ги преземе следниве активности:  

- да ги испита причините за веројатниот неуспех,  

- да ги испита и/или ревидира релевантните дозволи и одобренија поврзани со водното тело,  

- да ги ревидира и, ако е потребно, да ги приспособи програмите за мониторинг на водното тело и  

- да воспостави, ако е потребно, дополнителни мерки со цел да се постигнат целите на животната средина, 

вклучувајќи и построги стандарди за квалитет на животната средина. 

(4) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина може 

да донесе посебна програма за една или неколку мерки од ставот (1) на овој член доколку оцени дека на 

тој начин ќе обезбеди поцелисходно спроведување на дадените мерки. 

 

Член 77 

Општа забрана 
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(1) Секое дејствие или активност со коешто се загадуваат водите или се испуштаат отпадни води или 

непреземање на дејствие со коешто се овозможува загадување на водите или испуштање на отпадни води е 

забрането. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член дејствијата и активностите можат да се преземат под услови и 

на начин утврдени со овој закон. 

 

Член 90 

Цели на животната средина за површински води 

(1) Со површинските води се управува на начин кој обезбедува:  

1) избегнување на влошувањето на состојбата на водите и влијанијата кои предизвикуваат влошување на 

состојбата на водните екосистеми и на хемиската состојба на водите;  

2) постигнување добра состојба на водните тела и на водните екосистеми, како и на екосистемите зависни 

од вода и  

3) постигнување добра хемиска состојба и добар еколошки потенцијал на водата кај вештачките и 

значително изменетите водни тела. 

(2) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, ги утврдува карактеристиките и 

критериумите за определување на добрата состојба на површинските води, добрата хемиска состојба и 

добриот еколошки потенцијал на водата од ставот (1) на овој член, вклучувајќи ги и условите за 

определување на вештачките и силно изменетите површински водни тела, како и рокот за постигнување 

на добрата состојба на површинските води, имајќи ги предвид посебните услови утврдени за заштитните 

зони предвидени со одредбите од членовите 96 до 103 на овој закон. 

(3) Со прописот од ставот (2) на овој член се определуваат и мерките за:  

1) намалување на испуштањата на загадувачките материи и супстанции;  

2) прогресивно намалување на испуштањата, како и истекување на определени загадувачки материи и 

супстанции или групи загадувачки материи и супстанции коишто претставуваат значителен ризик за 

водата како медиум на животната средина, вклучувајќи ја и водата за пиење (приоритетни материи и 

супстанции);  

3) престанок и постепено намалување на испуштањата на приоритетни опасни материи и супстанции;  

4) санирање или ублажување на последиците од какво било загадување на водите, крајбрежните земјишта 
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и водните живеалишта;  

5) враќање на природната состојба на водното тело во случај кога тоа е можно и доколку за тоа не се 

потребни несоодветно високи трошоци, односно не предизвикува значителни негативни последици по 

животната средина, пловидбата и рекреацијата, складирањето вода за водоснабдување, наводнувањето и 

производството на електрична енергија, регулацијата на водотеците, заштитата од поплави и други важни 

активности поврзани со човечкиот развој и  

6) подобрување на карактеристиките на вештачките и силно изменетите површински водни тела. 

(4) Рокот за постигнување на целите на животната средина од ставот (2) на овој член за површинските 

води кои влегуваат во заштитени подрачја прогласени согласно со Законот за заштита на природата треба 

да биде усогласен со роковите за постигнување на стандардите за животна средина кои произлегуваат од 

прописите согласно со Законот за заштита на природата. 

 

Член 92 

Цели на животната средина за подземни води 

(1) Со подземните води се управува на начин на кој се:  

1) избегнува влошување на нивната квантитативна и хемиска состојба;  

2) намалува значителниот и долготраен растечки тренд на концентрација на загадувачката материја во 

водите којашто е резултат на активностите на човекот;  

3) обезбедува рамнотежа меѓу црпењето и повторното полнење на подземните води и  

4) постигнува добра квантитативна и хемиска состојба на подземните води. 

(2) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина ги пропишува:  

1) критериумите и карактеристиките на добрата квантитативна и хемиска состојба на подземните води, 

како и определувањето на повратен тренд на состојбите од ставот (1) точка 2 на овој член;  

2) потребните мерки за спречување и ограничување на загадувачките материии супстанции и  

3) рокот за постигнување на добрата состојба на подземните води, имајќи ги предвид посебните услови 

утврдени за заштитните зони предвидени со членовите 96 до 103 од овој закон. 

(3) Рокот за постигнување на целите на животната средина од ставот (2) точка 3 на овој член за 

подземните води кои влегуваат во заштитени подрачја прогласени согласно со Законот за заштита на 
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природата треба да биде усогласен со роковите за постигнување на стандардите за животна средина кои 

произлегуваат од прописите согласно со Законот за заштита на природата. 

 

Член 102 

Зони чувствителни на нитрати 

(1) Заради обезбедување заштита на водите од загадување настанато од земјоделски активности, 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

земјоделството во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на животната средина донесува добра земјоделска пракса што ќе треба да 

се реализира на доброволна основа заради:  

1) давање практични упатства на земјоделците и другите лица вклучени во земјоделството, во врска  со 

активности што може да влијаат врз површинските и подземните водни тела и  

2) промоција на соодветни практики за намалување на загадувањето на водите. 

(2) Заради спречување или контрола на влез на нитрати во водите како резултат на земјоделски 

активности, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 

областа на животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството и министерот кој раководи со органот на 

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството поблиску ги пропишува 

критериумите за определување на зоните чувствителни на нитрати определени согласно со членот 96 став 

(1) точка 3 од овој закон во коишто особено влегуваат површините каде што постојат:  

- површински водни тела, особено оние што се користат или се наменети за зафаќање вода за пиење и се 

класифицирани во согласност со членот 94 од овој закон,  

- подземни водни тела што содржат повеќе од 50 mg/l нитрати или за кои постои можност да содржат 

повеќе од 50 mg/l нитрати во иднина доколку не се преземат заштитни мерки и  

- површински води што се сметаат за еутрофични или што може да станат еутрофични во иднина доколку 

не се преземат заштитни мерки. 

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на земјоделството и министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството, на секои четири години, 
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донесува  оперативен план за заштита на водите од загадување предизвикана од нитрати од земјоделски 

извори и ги утврдува барањата, забраните или ограничувањата во врска со употребата на земјиштето и 

вршењето на земјоделските активности во означените зони, заради имплементација на мерките. 

(4) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на земјоделството ги пропишува содржината, мерките и барањата за 

примена на добрата земјоделска пракса од ставот(1) на овој член, како и содржината, задолжителните и 

другите мерки на оперативниот план од ставот (3) на овој член. 

(5) Во оперативната програма од ставот (3) на овој член особено ќе се имаат предвид постојните научно-

технички податоци, особено поврзани со соодветните азотни удели кои потекнуваат од земјоделски и од 

други извори, како и на условите во релевантните  подрачја во кои се наоѓаат зоните чувствителни на 

нитрати. 

(6) Доколку се утврди дека преземените мерки за спроведување на оперативниот план од ставот (3) на овој 

член не се доволни за намалување на загадувањето на водата  предизвикано од нитрати од земјоделски 

извори и спречување на натамошното загадување, во оперативниот план да бидат утврдени такви мерки 

или засилени дејствија кои ќе се сметаат за неопходни за постигнување на целите на оперативниот план. 

При утврдувањето на мерките или дејствијата ќе се води сметка за нивната ефективност и за трошокот во 

однос на другите превентивни мерки. 

(7) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на земјоделството донесува програма за реализација на оперативниот план од ставот (3) на овој член. 

 

Член 118 

Користење на тињата од прочистувањето на урбани отпадните води 

(1) Тињата што се добива од прочистувањето на урбаните отпадни води повторно се користи доколку тоа е 

соодветно, водејќи притоа сметка за намалување до најниска можна мера на негативните влијанија врз 

животната средина и по претходно прибавена дозвола од органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на животната средина. 

(2) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен 

за вршење на работите од областа на здравството, ги пропишува: начинот и постапката за користење на 
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тињата, максималните вредности на концентрациите на тешки метали во почвата во која се користи 

тињата, вредности на концентрациите на тешки метали во тињата, согласно со неговата намена и 

максималните годишни количини на тешки метали што можат да се внесат во почвата. 

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на животната средина ги пропишува формата, содржината и начинот за доставување на податоците и 

видот на информации за користење на тињата од третманот на урбаните отпадни води согласно со 

нејзината намена, третман, состав и место на нејзиното користење. 

(4) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина врз 

основа на добиените податоци од ставот (3) на овој член, води евиденција за степенот на користење на 

тињата од третманот на урбаните отпадни води согласно со нејзината намена, како и количината на 

продукција на тиња третманот и составот на тињата и местото на нејзиното користење. 

(5) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 

на животната средина поблиску ги пропишува формата и содржината на образецот на барањето и на 

дозволата за користење на милот, како и начинот на издавање на дозволата за користење на милот од 

ставот (1) на овој член. 
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4.3 Преглед на усогласеност на национално законодавство со европското 

законодавство  

Ова поглавје дава анализа на усогласеноста на националното со законодавството на 

Европската Унија. 

1. Регулатива на Советот (ЕЗ) бр.73/2009 за воспоставување на заедничките правила за 

директна поддршка за земјоделските шеми во рамките на заедничката земјоделска политика 

и за воспоставување на определени шеми за помош на земјоделците, измени на 

Регулативата (ЕЗ) бр.1290/2005, (ЕЗ)бр.247/2006, (ЕЗ) бр.378/2007 и укинување на 

Регулативата (ЕЗ) бр.1782/2003 (Вкрстена сообразност – член 5 и 6) 

 

Табела 2 – Усогласеност на националното законодавство со европското законодавство  

ЖИВОТНА СРЕДИНА 

ЕУ ЗАКОНОДАВСТВО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО 

Директива на Советот 79/409/EEC за 

зачувување на дивите птици  

Член 3 

Закон за заштита на природата 

(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр.67/2004, 14/2006; 84/2007 

и 35/2010)  

Член 1, 5, 21-а, 22, 23-а, 34, 35, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 66, 67, 92, 

93, 97, 103, 104, 105, 106 и 107  

Директива на Советот 79/409/EEC за 

зачувување на дивите птици  

Член 4 (1) 

Член 4 (2) 

Член 4 (4) 

Член 5 (а)(б)(г) 

Закон за заштита на природата 

(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр.67/2004, 14/2006; 84/2007 

и 35/2010)  

Член 5, 21-а, 22, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 92, 

93, 94,  95, 96,97, 98 

Член 21-а, 98, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 65, 98 

Член  21, 21-а, 50 

Член 5, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 42, 43 
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Законот за ловството  (Службен весник 

на Република Македонија“ бр.26/2009) и 

Исправка на Законот за ловството 

(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр.82/2009) 

Член 14 и 19 

Директива на Советот 80/68/EEC за 

заштита на подземните води од загадување 

предизвикано од одредени опасни 

супстанции  

Член 4 и 5 

Закон за водите („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 

161/2009...) 

Член 111 

Директива на Советот 86/278/EEC за 

заштита на животната средина и особено 

почвата, кога во земјоделството се користи 

тиња  

Член 3 

Закон за водите („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 

161/2009 ....) 

 Член 118  

Директива на Советот 91/676/EEC за 

заштита на водите од загадувањето 

предизвикано од нитратите од 

земјоделските извори 

Член 4 и 5 

Закон за ѓубриња („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.110/2007, 

20/2009 и 17/2011)  

Член 36 и 37 

Закон за водите („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 

161/2009 ....) 

 Член 96 и 102 

Директива на Советот 92/43/EEC од 21 Мај  

1992 година за зачувување на природните 

живеалишта и дивата фауна и флора 

Член 6  и 13(1)(а) 

Закон за заштита на природата 

(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр.67/2004, 14/2006; 84/2007 

и 35/2010) 

Член  18, 19, 21, 21-а, 22, 23,  23-а, 52, 98, 

156 
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИ 

ЕУ ЗАКОНОДАВСТВО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО 

Директива на Советот 2008/71 од 15 јули 

2008 година за идентификација и 

регистрација на свињи 

 Член 3, 4, и 5 

Закон за идентификација и 

регистрација на животните („Службен 

весник на Република Македонија“ 

бр.69/2004 и 81/2007) 

Член 14 

 - Правилник за идентификација и 

регистрација на животните од видот свињи 

(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр.84/10) 

Регулатива 1760/2000 за воспоставување 

на систем за идентификација и 

регистрација на говеда и обележување на 

телиња и нивни производи 

Член 4 и 7 

Закон за идентификација и 

регистрација на животните („Службен 

весник на Република Македонија“ 

бр.69/2004 и 81/2007)  

Член 6  и 7 

 - Правилник за идентификација и 

регистрација на животните од видот говеда 

(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр.47/05 и Правилник за 

изменување и дополнување на 

Правилникот за идентификација и 

регистрација на говеда(Службен весник на 

Република Македонија бр.57/07) 

Регулатива 21/2004 за воспоставување на 

систем за идентификација и регистрација 

на овци и кози  

Член 3 , 4 и 5 

Закон за идентификација и 

регистрација на животните („Службен 

весник на Република Македонија“ 

бр.69/2004 и 81/2007) 

Член 4, 10 и 11 

Правилник за идентификација и 

регистрација на животните од видот овци и 
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кози („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.58/08) 

 

 

ЗДРАВЈЕ НА ЖИВОТНИ, ЛУЃЕ И РАСТЕНИЈА 

ЕУ ЗАКОНОДАВСТВО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО 

Директива на Советот 91/414/ЕЕЦ за 

пуштање во промет на производи за 

заштита на растенијата 

Член 3 

Закон за производи за заштита на 

растенијата („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.110/2007, 

20/2009 и 17/2011) 

 Член 3 

Директива на советот 96/22/ЕЦ за забрана 

на употреба во сточарството на одредени 

супстанци кои имаат хормонско дејство и 

бета-агонист 

Член 3(а)(б)(г)и (е), Член 4, 5 и 7 

Закон за безбедност на храна (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.157/10) 

   

Член 71 

Регулатива 178/2002  на Европскиот 

Парламент и Советот која ги пропишува 

општите правила и барања кои се 

донесуваат на законот за храна, 

воспоставување на Агенција за безбедност 

на храна и процедурите во врска со 

безбедност на храна 

Член 14, 15, 17, 18, 19 и 20 

Закон за безбедност на храна (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.157/10) 

Член 27, 31, 32, 33, 34 

Регулатива 999/2001 на Европскиот 

Парламент и Советот припишувајќи ги 

правилата за превенција, контрола и 

сузбивање на одредени преносливи 

спунгиформи и енцефалопатии 

 Член 7, 11, 12, 13 и 15 

Закон за безбедност на храната за 

животните (Службен весник на Република 

Македонија бр.145/10) 

Закон за ветеринарно 

здравство(Службен весник на Република 

Македонија бр.113/07)  
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Член 50 , 51, 57 и 58  

Програма за сузбивање и искоренување на 

трансмисивни спонгиоформи и 

енцефалопатии (Службен весник на РМ. 

бр.22/07) ВО УПОТРЕБА. 

Нов Правилник  март 2011 согласно 57 

(2)од Закон за ветеринарно здравство 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА БОЛЕСТИ 

ЕУ ЗАКОНОДАВСТВО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО 

Директива на Советот 85/511/ЕЕЦ за 

воведување мерки на Заедницата за 

контрола на шап и лигавка  

Член 3 

Закон за ветеринарно 

здравство(Службен весник бр.113/07) 

 Член 49  и 50 

Правилник за начинот и постапката на 

пријавување на болести кои задолжително 

се пријавуваат и листа на болести кои 

задолжително се пријавуваат (Службен 

весник на РМ бр.110/2010) 

Директива на Советот 92/119/ЕЕЦ о за 

воведување мерки на Заедницата за 

контрола на определени болести и посебни 

мерки во врска со везикуларна болест кај 

свињи 

 Член 3 

Закон за ветеринарно 

здравство(Службен весник бр.113/07) 

Член 49 и 50 

Правилник за начинот и постапката на 

пријавување на болести кои задолжително 

се пријавуваат и листа на болести кои 

задолжително се пријавуваат (Службен 

весник на РМ бр.110/2010) 

Директива на Советот 2000/75/ЕЦ се 

однесува на посебни одредби за контрола и 

сузбивање на псевдослинавка  

Член 3  

Закон за ветеринарно здравство 

(Службен весник бр.113/07) 

 Член 49 и 50  

Правилник за начинот и постапката на 

пријавување на болести кои задолжително 
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се пријавуваат и листа на болести кои 

задолжително се пријавуваат (Службен 

весник на РМ бр.110/2010) 

БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИ 

ЕУ ЗАКОНОДАВСТВО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО 

Директива на Совет 91/629/ЕЕЦ за 

уредување на минимум стандардите за 

заштита на говеда  

 Член 3 и 4 

Закон за заштита и благосостојба на 

животните  (Службен весник на 

Република Македонија бр.113/07) 

 Член 8  

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ И 

НАЧИНИТЕ НА ЗАШТИТА НА 

ФАРМСКИТЕ ЖИВОТНИ (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.140/09) 

Директива на Совет 91/630/ЕЕЦ за 

уредување на минимум стандардите за 

заштита на свињи  

 Член 3 и 4 

  

Закон за заштита и благосостојба на 

животните  (Службен весник на 

Република Македонија бр.113/07) 

Член 10  

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ И 

НАЧИНИТЕ НА ЗАШТИТА НА 

ФАРМСКИТЕ ЖИВОТНИ (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.140/09) 

Директива на Совет 98/58/ЕЕЦ која се 

однесува на заштита на фармски животни  

Член 4 

Закон за заштита и благосостојба на 

животните  (Службен весник на 

Република Македонија бр.113/07) 

 Член 5 

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ И 

НАЧИНИТЕ НА ЗАШТИТА НА 

ФАРМСКИТЕ ЖИВОТНИ (Службен 
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весник на Република Македонија 

бр.140/09) 

 

2. Регулатива на Советот (ЕЗ) бр.73/2009, Анекс 2 - Задолжителни барања поврзани со 

заштита на животната средина, здравјето на луѓето, животните и растенијата и 

благосостојба на животните 

 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

Регулатива на Советот (ЕЗ) бр.73/2009 Анекс 2  

ЖИВОТНА СРЕДИНА 

▪ Подзаконски акти кои треба да се донесат за целосно усогласување со член 3, 

4(1), 4(2), 4(4) и 5(а,б,г) од Директива на Советот 79/409/EEC за зачувување на 

дивите птици  

➢ Закон за заштита на природата 

 член 21-а (4), член 34 (2), член 35 (3) , член 36 (2) , член 39 (3), член 42 (2), член 

49(4), член 50 (1) , член 51 (7) , член 92 (3) , член 95 (1) 

➢ Закон за ловство  

      Член 19 (2) 

▪ Подзаконски акти кои треба да се донесат  за целосно усогласување на член 4 и 

5 од Директива на Советот 80/68/EEC за заштита на подземните води од 

загадување предизвикано од одредени опасни сустанции  

➢ Законот  за водите 

      член 111(8) и член 111(9) 

▪ Подзаконски акти кои треба да се донесат за целосно усогласување со член  4 и 

5 од Директива на Советот 91/676/EEC за заштита на водите од загадувањето 

предизвикано од нитратите од земјоделските извори 

➢ Законот  за водите 

 член 96 (1), член 102 (1) , член 102(3) член 102(4)  

 

ЗДРАВЈЕ НА ЖИВОТНИ, ЛУЃЕ И РАСТЕНИЈА 
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▪ Подзаконски акти кои треба да се донесат за целосно усогласување со член 14, 

15 и 18 од Регулатива 178/2002  на Европскиот Парламент и Советот од 28 

Јануари  2002 која ги пропишува општите правила и барања кои се донесуваат 

на законот за храна, воспоставување на Агенција за безбедност на храна и 

процедурите во врска со безбедност на храна 

➢ Закон за безбедност на храна 

    Член 27(9) , Член 28 (6), Член 32 (5)  

 

ДОБРИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ЕКОЛОШКИ УСЛОВИ  

Анекс 3 од Регулатива на Советот (ЕЗ) бр.73/2009  

➢ Ерозија на земјиште  

• Закон за земјоделско земјиште (член 42) 

➢ Структура на почва  

• Законот за производи за заштита на растенијата (член 42)  

➢ Минимално ниво на одржување: Обезбедување минимално ниво на одржување 

и избегнување на влошување на живеалиштата   

• Закон за заштита на природата  член 23, 34, 35, 42,50, 52 и 53  

• Закон за ловство  член 19 

➢ Заштита на водите и нејзино управување: Заштита на вода од загадување и  

начин на употреба на вода 

Закон за водите  член 28, 90, 92, 102, 118 
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5. АНАЛИЗА НА МОМЕНТАЛНАТА СОСТОЈБА И БАРАЊАТА КОИ ТРЕБА 

ДА ГИ ИСПОЛНАТ КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ (ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ) ЗА 

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

5.1 Анализа на моментална состојба во животната средина  

А. Анализа на моменталната состојба во секторот води 

Одржливото користење на водата е една од клучните цели на Петтата програма за акција за 

животна средина. Притисок врз квантитетот и квалитетот на водните ресурси или т.н. воден 

стрес е предизвикан од активности во два сектори, земјоделие и индустрија, а исто така и 

од домаќинствата и туризмот. Водениот стрес се јавува кога побарувачката за вода ја 

надминува достапната количина за време на одреден период или кога слабиот квалитет ја 

ограничува неговата употреба. Постојат две главни закани за подземните и површинските 

водни ресурси: загадување и прекумерно искористување. 

 

Во Република Северна Македонија се забележува променлив тренд во потрошувачката на 

водните ресурси. Тој променлив тренд се огледа во повеќето сектори, наводнување, 

водоснабдување, индустрија, производство на електрична струја (ладење). И покрај 

променливите трендови во количините на користена вода, константно низ годините сектор 

со најголема потрошувачка на вода е наводнувањето, а со најмала е производство на 

електрична струја (ладење).  

 

Загадувањето на водите потекнува од точкасти и дифузни извори на испуштање како и од 

аксидентални испуштања. Преголемата експлоатација на резервите на подземните и 

површинските води може да доведе до сушење на водните живеалишта, влошување на 

состојбата на екосистемите, низок проток на реките и сл. Загадувањето и прекумерната 

апсорпција на водите делува негативно по здравјето на луѓето и социо - економскиот развој. 

 

Подобро управување со водните ресурси би се постигнало со усогласеност на националната 

легислатива со европската и со донесување и спроведување на планови за управување со 

речни сливови. Големо влијание врз квантитетот на водните ресурси имаат и 

метеоролошките услови во текот на годината. До влошување на квалитетот на водите 
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доведува неконтролираната употреба на вештачки ѓубрива, недоволното прочистување на 

урбаните отпадни води како и недоволното следење на испустите од индустријата во 

водните ресурси. 

 

Во периодот од 1990 до 2018 година, се бележи осцилаторен тренд на користење на водите. 

Посебен пораст е забележан во 2012 година, каде најголеми количини на водни ресурси се 

потрошени за наводнување. Тоа се должи на фактот што 2012 година беше сушна, а 

распоредот на врнежите беше таков што овозможи полнење на акумулациите со потребните 

количини на вода за наводнување. Последните години забележан е тренд на намалена 

потрошувачка на вода, пред се поради намалената потрошувачка за наводнување. 

 

Слика 1- Индекс на експлоатација на водите 

Извор на податоци: Државен завод за статистика, Управа за водостопанство, ЈП Водовод и 

канализација, Водните заедници 

 

Во светски рамки кога WEI3 е над 20%, претставува стрес врз водните ресурси, а тоа би 

предизвикало економски потешкотии и проблеми во животна средина. 

Во однос на наводнувано земјоделско земјиште, во периодот од 2001 до 2015 година, се 

бележи нерамномерен тренд на користење на водите за наводнување на земјиштето, што се 

должи на временските услови во дадената година, како и на организациската 

 

3 WEI – Индекс на експлоатација на водите 
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преструктуираност на овој сектор. Посебен раст на степенот на користени води за 

наводнување на земјиштето е забележен во 2012 година.  

Податоците не се дел од редовната статистика што се објавува во земјата. 

 

Слика 2 - Користење на водни ресурси 

Од сликата подолу евидентен е податокот дека во 2012 година количеството на потрошена 

вода за овој сегмент од општеството е значително поголем во однос на целокупниот следен 

интервал. Ова се должи на фактот дека 2012 година беше сушна, но врнежите беа така 

распоредени што овозможуваше полнење на акумулациите со доволни количини на вода, 

потребни за наводнување. 

 

 

Слика 3 - Вкупно наводнувана површина 
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Слика 4 - Процент на наводнувана површина во однос на вкупната обработлива 

површина 

Сликата 4 го прикажува процентот на нaводнувана површина во однос на вкупната 

обработлива површина во Република Северна Македонија, од каде се забележува дека 

процентот е многу мал и за целиот временски интервал е под 5 проценти, освен во 2012 

година кога е забележува поголем процент кој изнесува 6,2 %. 

Малата површина на земјоделско земјиште кое е наводнувано допринесува да индексот на 

експлоатација на вода е под 20% а со тоа и оптеретувањето на водните ресурси да е 

релативно ниско. 

 

Б. Анализа на моменталната состојба во секторот воздух 

Загадувањето на атмосферата е феномен што произлегува од брзиот технолошки развој и 

живеењето на човекот во ерата на индустријализацијата. Покрај тоа, сите сме сведоци на 

природните извори на загадување како што се земјотреси, поплави, вулкани, пожари итн.  

кои имаат зголемен удел во загадувањето на воздухот во текот на последните години. Добро 

е познато дека човековите активности (антропогени извори) имаат значително влијание врз 

квалитетот на амбиентниот воздух во урбаните средини и штетните ефекти врз луѓето, 

животните, растенијата, зградите и материјалите. Аерозагадувањето се повеќе се 

интензивира како резултат на брзиот развој на сообраќајот, нецелосното согорување на 

отпадот, индустријата, брзата урбанизација, недоволната грижа за зачувување на животната 

средина итн. Евидентно е дека аерозагадувањето не е само локално прашање. Преносот на 
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загадувачи предизвикан од атмосферските движења може да предизвика штетни ефекти на 

долг дострел. Голем дел од загадувањето потекнува од извори лоцирани оддалечени 

неколку илјади километри. 

 

Во Република Северна Македонија, во периодот од 2006 до 2015 година, е забележан 

варијабилен тренд на опаѓање и зголемување на емисиите за SO2 - сулфур диоксид и NOx - 

азотни оксиди и CO - јаглерод моноксид и TSP - вкупни суспендирани честички до 2011 

година, како и тренд на опаѓање од 2011 до 2015 година. Најголема емисија на загадувачи 

на воздухот има во секторот на процеси на согорување, со големина од околу 77%. 

Емисиите од транспортниот сектор во последните години се во просек околу 14%, а 

емисиите од производствените процеси изнесуваат околу 6,5%, додека емисиите на 

загадувачи од други сектори како што се отпад, земјоделство и фугитивни емисии 

придонесуваат околу 2%. Фабриките за производство на електрична енергија имаат 

најголемо учество во емисиите на сулфур диоксид, како и во количината прашина, во која 

огромно учество имаат и инсталациите од металуршкиот сектор. 

 

Во однос на состојбата со квалитетот на воздухот во 2020 година забележани се 

надминувања на граничните вредности за концентрациите на цврсти честички на сите 

мерни места, додека во однос на озонот и азотните оксиди ретко се забележани 

надминувања на стандарди. Според тоа во однос на квалитетот на воздухот критични 

супстанци се цврстите честички со големина до 2.5 и 10 микрометри. Со исклучок на 

амонијакот чиј клучен извор е земјоделието и неметанските испарливи соединенија чиј 

клучен извор е употребата на растворувачи, најчести извори на емисии на анализираните 

загадувачки супстанци се употребата на јаглен и мазут за производство на електрична 

енергија и примената на фосилни горива во домаќинствата и административните 

капацитети, по што следат индустриските процеси и сообраќајот. 

 

Во 1990 година вкупните национални емисии на NH3 изнесуваат 15,8 килотони. Во 2018 

година емисиите изнесуваат 9,8 kt и се намалени за 38% споредено со 1990 година што 

претставува изразен напредок во намалувањето на вкупните емисии на NH3. Најголемо 

учество во вкупните емисии има NFR категорија Земјоделство со годишен удел од најмалку 
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85% во целиот период 1990-2018 година. Намалените емисии на амонијак во 2018 година 

произлегуваат од намалениот број на одгледуван добиток, намалени земјоделски површини 

и намалена примена на вештачки ѓубрива. 

 

Најголем удел во вкупните емисии на амонијак имаат подкатегорите: одгледување млечни 

крави (24% во 2018 година), урина депозитирана од тревопасни животни (14% во 2018 

година), употреба на ѓубриво од животни (23% во 2018 година). Состојбата е слична и во 

претходните неколку години, додека во 1990 година поголем е уделот од урина 

депозитирана од тревопасни животни (20%), додека уделот на одгледуваните млечни крави 

учествува со 14%, што произлегува од поголемиот број на вкупно одгледувани тревопасни 

животни во минатото. Уделот од употреба на ѓубриво од животни е сличен со оној во 

последните години и изнесува 24%. 

 

Со цел пак да се утврди дали е постигната целта за оваа загадувачка супстанца согласно 

националното законодавство и меѓународните договори даден е приказ на емисиите на 

амонијак во последните три години споредбено со националната граница-плафон. 

 

Слика 5 - Споредба на националните цели на NH3 во период 2016 – 2018 година со 

горната граница – плафон за 2010 година 

 

Според прикажаните годишни пресметани емисии на амонијак, нашата земја е во 

согласност со националната граница-плафон за амонијак од 12 kt, наведена во националното 
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законодавство за 2010 година согласно директивата 2001/81/ЕC и во Анекс II од 

Гетеборшкиот протокол во однос на оваа загадувачка супстанца. 

 

Загадениот атмосферски воздух предизвикува штетни последици врз здравјето на луѓето и 

другите живи организми, како и врз нивната околина, а исто така предизвикува штета на 

економија која е важна за живеењето на човекот. Затоа, потребно е да се обезбедат 

финансиски средства и да се спроведат дефинирани активности во подготвените планови и 

програми на локално и национално ниво, бидејќи само со целосно спроведување на 

дефинираните активности, намалувањето на загадувачите во воздухот и подобрувањето на 

квалитетот на воздухот може да се очекува. 

 

В. Анализа на моменталната состојба во секторот почва и користење  на земјиште 

Клучни еколошки проблеми поврзани со почвата се: (а) загадување со ѓубрива и пестициди 

(особено во производните региони на интензивно одгледување на овошје и зеленчук), (б) 

губење на органските материи во почвата (поради интензивни монокултури, мало 

користење на органски ѓубрива, угарење или зелено ѓубрење), (в) деградација на хумусниот 

слој поради суша или обилни врнежи, (г) контаминација на почвата, (д) запечатување на 

почвата, (ѓ) ацидификација на почвата, (е) ерозија на почвата.  

 

Ерозија на почвата е еден од најважните еколошки проблеми во Република Северна 

Македонија. Комбинација на природни непогодности (косиот терен, почвени структури и 

појава на интензивни дождови), несоодветното користење на земјиштето (уништување на 

природната флора, конверзија на пасишта за интензивно земјоделско производство, 

создавање на големи парцели преку уништувањето на заштитни појаси) и земјоделски 

практики (прекумерно пасење, користење на монокултури, ограничена примена на 

органски материи, орање на стрмни падини, недостиг на производни техники за заштита на 

почвата, недоволно користење на земјиштето за зимски култури) придонесува за 

забрзување на процесот на ерозија. Во моментов се проценува дека 37% од земјата се 

соочува умерена до екстремна ерозија, со вкупен годишен губиток на почва од околу 

17.100.000 м3. Како резултат на ерозија на почвата, големи количини на седимент 

завршуваат во вештачки и природни акумулации, што доведува до намалување на 
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складирање или проток на капацитетите на вода и оштетување на критични хидраулични 

инфраструктури. Во нашата земја доминантна е водената ерозија и тоа ерозијата 

предизвикана од дожд и истечните води. Северна Македонија е една од со ерозија 

најзагрозените територии на Балканот. Според извештајот на Европската Агенција за 

животна средина од 1995 година Република Северна Македонија е ставена во 

таканаречената Црвена зона од водена ерозија во Европа. Контаминацијата на почвата 

околу определени индустриски објекти т.н. загадувачи, како што се рудниците, 

термоцентралите и местата на депонирање на индустрискиот и комуналниот отпад е 

присутно и во Северна Македонија.  

 

Во Северна Македонија е нагласена миграцијата село-град, која со себе носи брза 

урбанизација, брзо проширување на некои населби, а при тоа не се води контрола за тоа 

какво земјиште се употребува за изградба на одредени објекти. Имено во период од 2000 

год. до 2018 год. има зголемување на вештачките површини за 15% кое води до трајно 

запечатување на земјиштето. Понатаму има намалување на земјоделските површини од 

8,4%, намалување на шумските и полу природните области за 6,6% и на водните тела за 

10,6%. Од аспект на заштита на водите и почвата, интензивното сточарство се смета за 

основен извор на нитрати, чие неконтролирано управување доведува до дисбаланс на 

почвените компоненти и загадување на околните површински и подземни води. Освен 

строгата регулатива за заштита на извори за водоснабдување на населението и заштита на 

површинската вода од загадувачи, во Република Северна Македонија не постојат утврдени 

„ранливи зони на нитрати“ од сточарска активност. Поради постигнување на задоволително 

ниво на спречување опасност од загадување се воспоставуваат правила на добра 

земјоделска пракса која на доброволна основа ќе ја спроведуваат земјоделците и се 

спроведуваат сеопфатна програма за обуки и промоција на правилата за добра земјоделска 

пракса. На основа на следење на промените на земјината покривка согласно методологијата 

на CORINE Lync COVER (CORINE земјина покривка) евидентно е дека во целиот период 

(референтни години 2000, 2006 и 2018) постои константно намалување на природните 

површини, главно земјоделско, 64% од вкупните промени и шумско земјиште, 33% од 

вкупните промени, додека во исто време на нивна сметка, постои константно зголемување 

на вештачките површини. 
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Г. Анализа на моменталната состојба со управување со отпад  

Отпадот е еден од главните еколошки проблеми во многу европски земји, па и во Република 

Северна Македонија, земајќи го во предвид фактот дека количините на создадениот отпад 

постојано се зголемуваат. 

 

Во државата нема воспоставено систем за интегриран и финансиски самоорджлив систем 

за управување со отпадот. И покрај тоа што постои подготвената документација за 

воспоставување на системот за 6 региони во државата, единствено источниот и 

североисточниот регион се на најнапредно ниво. 

 

Најголем дел од отпадот во нашата држава се депонира на легалните и илегалните-

таканаречени диви депонии. Рециклирањето на отпадот е многу малку застапено. 

Влијанието на депониите врз животната средина, а со тоа и врз здравјето на луѓето е големо 

поради тоа што се емитираат стакленичките гасови  (метанот), органски микрополутанти 

(диоксини и фурани), испарливи тешки метали во воздухот и исцедокот од депониите кој 

се емитира во почвата и подземните води, а кој може да содржи токсични супстанции. 

Значајни се иницијативите за промоција на процесите за намалување на количините на 

отпад, негово рециклирање и имплементирање на безбедни стандарди за депонирање на 

отпад. 

 

Примарна цел во земјите во Европската Унија, но и во Република  Северна Македонија е да 

се воспостави силна врска помеѓу економскиот раст, користењето на природните ресурси и 

продукцијата на отпад, а со цел да се намали товарот врз животната средина. 

 

Главно создавањето на отпад доаѓа од производствените активности, од каменоломите и 

рудниците, од градежништвото, отпад од земјоделството и шумарството, комуналниот 

отпад итн. 

Собирањето, третманот и депонирање на животинските нус-производи и надзорот над 

активните супстанции за заштита на растенијата се во надлежност на Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. 
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Според податоци дадени во Стратегијата за управување со отпад на Република Северна 

Македонија (2008 – 2020) донесена од Владата, проценетото количество на различни видови 

создаден отпад за 2008 година, може да се забележи дека количините на создаден 

земјоделски – растителен отпад изнесуваат 550.000 тони, а земјоделски отпад од 

животински измет изнесува 4.900.000, а процентуалниот удел на овие типови на отпад 

изнесува 2%, односно 19%.. 

 

Слика 6 - Проценетото количество на различни видови создаден отпад за 2008 година 

 

Земјоделскиот отпад кој се генерира на земјоделските стопанства може да се категоризира 

во три групи: отпад од органско потекло, течен отпад како последица од апликација на 

производи за заштита, и цврст отпад – амбалажа од ѓубриња и пестициди, како и застарени 

производи за заштита. 

 

Сточарските фарми како учесници во синџирот производители на земјоделски отпад се 

едни од најголемите извори на загадување на водите, почвата и воздухот: 

 

– Изворите на загадување на водите потекнуваат од несоодветните практики на 

чување и растурањето на цврсто и течно арско ѓубре, испуштање на отпадни води, 
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исцедување од силажата, капење на овците од паразити, третман на искористените 

моторни масла, одлагање на животинските трупови, и др. 

– Почвата може да се контаминира преку несоодветната апликација на цврстиот и 

течен дел од арското ѓубре, не потценувајќи го при тоа влијанието на добитокот 

врз ерозивните процеси предизвикани од неговото движење. 

 

Добиточните фарми со складишта за арско ѓубре се критични извори на опасни загадувачи 

поради високата концентрација на хемиски елементи (особено азот и фосфор) и големата 

концентарција на органски материи, поради што треба да се спречи истекување на течниот 

дел од шталското ѓубриво од складиштето. Течноста од шталските ѓубриња има висок 

потенцијал за загадување, со голема веројатност да предизвика закани по животната 

средина. Исплакнувањето на нитратите од шталското ѓубриво претставува потенцијално 

голем извор на загадување на површинските и подземните води, што може да доведе до 

уништување на водениот жив свет и до штетни последици по здравјето на луѓето доколку 

се загади водата за пиење. Така штетата од исплакнувањето на нитратите од шталското 

ѓубриво е повеќекратна – се загрозуваат луѓето и околината, и се губи вредниот извор на 

азот, кој може да им биде од корист на земјоделските култури, и кој,  доколку го нема,  може 

да се надомести со скапи минерални (вештачки) ѓубрива. 

 

- Исто така при сточарските активности и воздухот има ризик од загадување преку 

азотот кој се создава од шталското ѓубре, а кој испарува во форма на амонијак, но 

создава и N2O, кој како стакленички гас се ослободува во атмосферата. 

 

Ризикот за загадување е присутен особено во области со интензивно одгледување во кои 

има голем број на сточарски фарми, односно значајно оптеретување на земјоделската 

површина со голем број на животни. 

Значајно е да се истакне дека опасниот отпад во земјоделието и сточарството е присутен и 

има негативно влијание на заштитата на животната средина. Опасниот отпад е присутен од 

употребата на средствата за заштита на растенија, средства за заштита на сточарството, како 

и инфективен опасен отпад преку мртви и заразени животни. 
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Д. Анализа на моменталната состојба во секторот природа 

Промените во природните екосистеми се перманентни. Процесите не се следат 

континуирано затоа во моментов преку проектни активности се изработува Програма за 

мониторниг на природата и биодиверзитетот со методологија за одделни типови 

екосистеми и типови живеалишта и за мониторинг на диви видови растенија, габи, лишаи, 

животни и птици. Во тек е завршната фаза за донесување нов Закон за природа со јасно 

дефинирани цели, активности и мерки за зачувување на природните екосистеми и типовите 

живеалишта и диви видови од национално, европско и меѓународно значење. Со 

реализираните програми и проекти за мониторинг на неколку диви видови растенија, габи, 

животни и птици од национално и европското значење кај водни, блатни, тревести, шумски 

и планински екосистеми забележани се промени кои негативно влијаат врз зачувување на 

живеалиштата и доведуваат до нивна фрагментација и намалување на ареали те и бројот на 

популациите кај дивите видови.  

 

Главни сектори кои имаат негативни влијанија врз придосните екосистеми и посебно врз 

загрозување на опстанокот на дивите видови се: енергетскиот, шумарскиот, земјоделскиот, 

како и изградбата на инфраструктурни и други индустриски и урбани комплекси. Главните 

притисоци во последнава деценија се кај водните екосистеми, посебно сливовите на 

поголемите реки, но и зафаќање на води од помали водотеци во планински екосистеми за 

производство на електрична енергија. Влијанија се регистрирани и кај травестити 

екосистеми и заедници со депопулација и намалување на сточниот фонд кај руралните 

подрачја, и нивни промени со ширење на инвазивно растителни видови (сукцесија). Поради 

неоджливо управување со шумите, регистрирани се појави на ерозија на земјиштето, а со 

тоа и губење на вегетацијата. Исто така, шумските пожари имаат негативно влијание врз 

стабилноста на шумските екосистеми. Исто така и климатските промени се повеќе 

негативно се одразуваат врз стабилноста на природните екосистеми и врз структурата на 

видовите. Најизразени се промените кај блатните и водните екосистеми затоа што со 

нарушување на режимот на водите во нив се губат значајни вегетациски заедници но и 

живеалишта и посебно ендемични и ретки диви видови растенија и животни. 

 

Ѓ. Анализа на моменталната состојба во секторот земјоделство  
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Земјоделската активност има големо влијание на животната средина поврзано со 

загадување на воздухот, водите и почвата, таа исто така во голема мера влијае и на флората 

и фауната. Од една страна заради зголемената потреба од храна, земјоделските површини 

се зголемуваат на сметка на шумските предели, но од друга страна земјоделското земјиште 

се пренаменува во градежно заради зголемената урбанизација околу населените места. 

Ерозија на почвата е уште еден еколошки проблем предизвикан од земјоделски активности 

во Република Северна Македонија. Во секторот земјоделство најчести се проблемите со 

загадување со ѓубрива и пестициди, губење на органските материи во почвата и деградација 

на хумусниот слој поради суша или обилни врнежи. За жал, заради недостаток на податоци 

за пресметка, за индикаторите Употреба на минерални ѓубрива и Употреба на средства за 

заштита на растенијата постојат историски податоци од 2009 до 2012 година и за Бруто-

Биланс на азот за период од 2000-2004 година. Во последните години се забележува тренд 

на пораст во органското производство, како во обработливите површини сертифицирани за 

органско производство, така и во бројот на оператори. Производните површини и 

површините под конверзија со органско производство имаат променлив тренд на пораст и 

опаѓање, Производните површини со органско производство се зголемиле за 7 пати, од 266 

хектари во 2005 година на 1.998,63 хектари во 2018 година. Динамиката на вкупно 

сертифицирана производна површинитe со органско земјоделско производство ја следи 

погоре наведената динамика на зголемување и намалување на бројот на органските 

оператори во текот на годините. Во однос на целта која треба да се постигне до 2020 година 

од 4%, може да се заклучи дека уделот на органското производство во однос на вкупната 

обработлива површина сеуште е незначителен и изнесува 0,75%. Што се однесува на бројот 

на пчелните семејства во Република Северна Македонија бележи тренд на зголемување 

2019 година, бележи позитивен тренд на зголемување од 27,4% во однос на 2007 година. 

Разгледувано по статистички региони, во периодот од 2007 до 2019 година, најголем вкупен 

број на пчелни семејства (156.509), има во Југозападниот регион, а најмал (56.423) во 

Скопскиот регион. Земјоделскиот сектор е главен извор на емисии на амонијак, со годишен 

удел од најмалку 85 %, во вкупните емисии на амонијак во периодот 1990-2018 година. 

Намалените вкупни емисии на амонијак во 2018 година во однос на 1990 година за 38% 

произлегуваат од намалениот број на одгледуван добиток, намалени земјоделски површини 

и намалена примена на вештачки ѓубрива. Во однос на користење на водните ресурси во 
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земјата по сектори како што се: јавно водоснабдување, наводнување и производство на 

електрична струја, земјоделството е главен потрошувач на вода за наводнување и во 2018 

година претставува 70% од вкупното количество на искористените водни ресурси. 

 

Националниот план за органско производство за периодот 2013 – 2020 година е 

инструментот кој што обезбедува основа за понатамошен развој на органското 

производство во Република Северна Македонија. Воедно во овој Национален план 

одредени се насоките, активностите и мерките, односно политиките кои ќе ги спроведува 

МЗШВ за периодот 2013 - 2020 за идниот развој на органското производство во Република 

Северна Македонија, а претставува и основа за планирање и реализацијата на финансиската 

поддршка во овој сектор. Исто така и во националната стратегија за земјоделството и 

руралниот развој 2014-2020 предвидени се предвидени развојните цели, политики и мерки. 

Сé поголем дел од потрошувачите во Република Северна Македонија знаат што претставува 

органско земјоделство и ја знаат вредноста на органската храна, но на ова поле треба уште 

многу да се работи. За да се создаде домашна понуда и побарувачка од органски производи 

потребно е постојано информирање и подигнување на свеста на потрошувачите преку 

соодветни кампањи, промоции и други информативни алатки. Исто така, неопходно е 

преземање на сериозни активности за промоција на органската храна од Република Северна 

Македонија преку настапи на меѓународни саеми и слични манифестации. 

 

Е. Анализа на моменталната состојба во секторот климатски промени 

Во Републикa Северна Македонија, збирните емисии и понори на стакленички гасови (нето 

емисии) во 2016 се проценува дека се 8.020 Gg CO2-eq (вклучувајќи ги и шумарството и 

другите употреби на земјиштето). Значителни варијации во нето емисиите може да се 

забележат во 2000, 2007, 2008 и 2012 година, каде се забележува пораст на CO2 емисиите во 

секторот шумарство и други употреби на земјиштето (наместо смалување/понирање) како 

резултат на зголемената појава на шумски пожари. Емисиите на стакленички гасови во 2016 

година се намалени за 34,6% во споредба со 1990 година. Тоа е резултат на намалено 

производство на електрична енергија од лигнит, замена на горива (нафта за ложење за 

производство на електрична и топлина енергија заменeти со природен гас) и помало 

индустриско производство кое се намалува по 2012 година.  
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Најголем удел имаат емисиите од секторот Енергетика, со 73,7% во 2016, а после тоа се 

секторот Земјоделство (без шумарство и други употреби на земјиштето) со 11,8% учество, 

секторот Индустриски процеси и користење на производи со 8,5% и секторот Отпад со 6%. 

Учеството на емисиите од секторот Енергетика е доминантно низ целата временска серија 

1990-2016. (Инвентар на стакленички гасови, Трет двогодишен извештај за климатски 

промени) Шумарството со потсекторот земјишта е главен апсорбент на стакленичките 

гасови во Република Северна Македонија, со исклучок на неколку години, кога појавата на 

шумски пожари (опожарена површина) била значително поголема од вообичаениот 

годишен просек. Во текот на годините шумското земјиште, застапеноста на различните 

типови шуми (листопадни, зимзелени и мешани), како и шумскиот прираст и сеча се 

релативно стабилни. Просечното апсорбирање на стакленички гасови во секторот 

шумарство е проценето на 1.608,3 Gg CO2-eq во 2015 година и 2,120.5 Gg CO2-eq во 2016 

година. (Инвентар на стакленички гасови, Трет двогодишен извештај за климатски 

промени)  

 

Имајќи го предвид влијанието на емисиите на стакленички гасови, во испитуваниот период 

може да се забележи покачување на средно годишната температура на воздухот во сите 

разгледувани населени места во државата, односно позитивно отстапување од просечната 

средно годишна температура на воздухот, како и покачување на средно годишната 

температура на воздухот во сите разгледувани населени места, односно позитивно 

отстапување од просечната средно годишна температура на воздухот.  

 

Постојат многу "природни" и "антропогени" (човечки предизвикани) фактори кои 

придонесуваат за климатските промени. Емисиите на стакленички гасови произлегуваат од 

повеќе сектори и тоа: Секторот енергетика, кој ги вклучува емисиите ослободени како 

резултат на активностите при кои се согорува гориво, особено нискокалоричниот јаглен, кој 

се користи за прозиводство на електрична енергија и има доминантно учество во 

целокупниот разгледуван тренд; индустриските процеси и користење на производи како 

резултат на производствените индустрии (особено производство на челик и феролегури и 

цемент) и од употребата на супститути на супстанциите кои ја осиромашуваат озонската 
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обвивка за ладење и климатизација; Секторот земјоделство, шумарство и други употреби 

на земјиштето ги опфаќаат емисиите кои се поврзани со сточарско производство и шумски 

пожари и Секторот отпад кој ги вклучува емисиите произлегуваат од депонии за цврст 

отпад, биолошки третман на цврст отпад, согорување и отворено горење на отпад и третман 

и испуштање на отпадни води. За ефикасна елиминација на ODSs во Република Северна 

Македонија се спроведува Национална акција за заштита на озонската обвивка , која досега 

резултира со целосна елиминација на потрошувачката на супстанциите. За оваа цел 

обезбедена е опрема за собирање и рециклирање на ладилни средства во земјата за 

сервисерите на разладни уреди и истите се обучени за добра пракса во сервисирањето на 

разладни уреди. Во истиот контекст извршена е и обука на цариници за контрола на увозот-

извозот на супстанците што ја осиромашуваат озонската обвивка на граничните премини 

на Република Северна Македонија. 

5.2 Анализа на барања кои треба да ги исполнат земјоделците за заштита на животната 

средина  

5.2.1 Сектор почва 

Кодот  за добра земјоделска пракса е да се утврдат точните постапки во процесот на 

земјоделското производство со кои би се минимизирале заканите за деградација и губење 

на овој лимитиран природен ресурс, а кои се однесуваат на мерки и постапки за зачувување 

и подобрување на плодноста на почвата. 

 

Добра земјоделска пракса за одржување на плодноста на почвата подразбира: 

✓ Ѓубрење со арско или друг вид органско ѓубре, 

✓ Воведување на плодореди меѓупосеви за зелено ѓубре, 

✓ Заорување на жетвените остатоци, 

✓ Избегнување на ненавремена и непотребна обработка –редуцирана обработка, 

✓ Преземање на мерки против ерозија, 

✓ Агрохемиска анализа на почвата, 

✓ Употреба на соодветни минерални ѓубриња според дадените препораки од стручни 

лица, 

✓ Правилен избор на културата според својствата на почвата, 
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✓ Угарење на почвата. 

5.2.2 Употреба на органски ѓубриња 

✓ Да се врши анализа на квалитетот на шталското ѓубре, 

✓ Количината на користеното арско ѓубре да биде точно утврдена, 

✓ Вкупната количина на азот која се користи со арско ѓубре или животинска урина не 

смее да биде над 170 кг/ха годишно, 

✓ Арското ѓубре треба да се употреби набрзо откако ќе се добие и да се растури на 

нивата 1-2 месеци пред сеидба или садење, 

✓ Треба да се употребува за култури кои имаат потреба од азоти да се користи во 

периоди кога тие имаат најголема потреба од него, 

✓ Арското ѓубре треба да се внесе во почвата веднаш штом ќе се растури за да се 

избегне загубата на азотот. 

5.2.3 Употреба на неоргански ѓубриња 

✓ Потребно е да се направи анализа на плодноста на почвата на секои 3 до 5 години од 

страна на овластени лаборатории, 

✓ Хранливите состојки во ѓубриња треба да се во согласност со дадените препораки за 

ѓубрење, 

✓ Недостаток или вишок на одредени хранливи состојки за растението може да 

предизвикаат негативен ефект, 

✓ На есен не смее да се користат минерални ѓубриња кои содржат азот за културите 

кои ќе се сеат или садат наредната пролет, 

✓ Не смее да се користат азотни минерални ѓубриња ако постои ризик од поплава на  

ѓубреното поле, 

✓ На брановиден релјеф, ѓубрињата треба да се внесат во почвата веднаш по нивната 

апликација, 

✓ Користењето на ѓубриња е забрането на далечина од 10 м од брегот. 

5.2.4 Наводнување на земјиштето 

✓ Системот за наводнување на парцелата треба да е правилно димензиониран и 

технички исправен за да обезбедени висока униформност и дистрибуција на водата, 
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✓ Треба да се воспостави систем за определување кога треба да се наводнува и колку 

вода да се даде, 

✓ Да се располага со податоци за водно-физичките својства на почвата, 

✓ Да се следи состојбата со влагата во почвата, 

✓ Да се знаат потребите на културата за вода, 

✓ Да се следат врнежите во текот на вегетацијата, 

✓ Да се наводнува со точно определена норма за залевање и норма на наводнување, 

✓ Почвените својства за потребите од наводнувањето треба да се испитаат од стручно 

лице. 

5.2.5 Заштита на водите 

✓ Вештачкото ѓубре не се аплицира во доцна есен и во текот на зимскиот период 

(ноември –февруари), 

✓ Доколку може, нитратните ѓубрива се аплицираат во повеќе наврати во мали 

количини, 

✓ Ѓубрењето да се врши врз база на почвена анализа и препораките добиени од неа, 

✓ Употреба на арско ѓубре максимално 170 кг/ха чист азот, 

✓ Задолжителна примена на пестициди според европската листа, одобрени за примена 

во Република Северна Македонија, 

✓ Се забранува фрлање на амбалажа на пестицидите во вода, 

✓ Се забранува истурање на вишокот приготвен пестицид во вода или на една 

површина, 

✓ Отпадна вода од миењето на прскалките не смее да се исфрли во канализација или 

во водено тело, туку на некое напуштено место што не се наводнува. 

5.2.6 Заштита на растенија 

➢ Секој применувач на средствата за заштита треба да ги знае сите информации што се 

однесуваат на секој препарат одделно: 

✓ Препорачана доза и концентрација за примена, 

✓ Време на апликација, 

✓ Да се знае точната примена на средството –за кој штетен организам е наменето, 

✓ Време на апликација на средство, 
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✓ Преземање на сите безбедносни мерки и нивно бележење со цел избегнување на 

изложеноста на средствата за заштита на растенијата. 

 

➢ Примената на пестицидите не се препорачува кога растенијата страдаат од недостаток 

на вода или кога има неповолни временски услови. 

✓ Повеќето пестициди се применуваат рано наутро или приквечер, 

✓ Примената на средствата е забрането во појас најмалку од 10 метри од водени тела, 

✓ При апликацијата на хербицидите, да се внимава на правецот на дување на ветерот, 

✓ Ако е можно апликацијата на пестицидите да биде локализирана на жариштата од 

појава на штетните организми или на местата на нивно презимување, 

✓ Подготовката на пестицидите да се врши само според упатството од производителот, 

✓ Количеството на растворот да биде строго пресметано и да постои документирана 

евиденција за растворот, 

✓ Опремата за прскање треба редовно да се калибрира, 

✓ Во текот на апликацијата не се дозволува пушење, јадење и пиење, 

✓ Вработените мораат да носат заштитни маски, ракавици, кабаници и чизми. 

 

➢ Складирање на производи за заштита на растенијата 

✓ Сите членови од семејството да бидат информирани за набавените производи за 

заштита на растенијата, 

✓ Препаратите треба да се складираат само во оригинална амбалажа, 

✓ Празната амбалажа од средствата не се гори, не се закопува во почва и не се фрла на 

отпад, не се користи за друга намена, 

✓ Средствата за заштита на растенијата не се складираат заедно со храна, пијалаци и 

добиточна храна, 

 

➢ Набљудување на употребата на производите за заштита на растенијата 

✓ Корисниците кои употребуваат за заштита на растенијата се должни да водат 

евиденција за секое третирање на растенијата 
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✓ Во евиденцијата се внесуваат податоци за видот и количеството на употребениот 

производ, датумот на применување, датумот на берба/жетва на растенијата, со цел 

да се направи контрола дали се почитуваат пропишаните каренци 

✓ Евиденцијата треба да се чува најмалку пет години 

✓ Треба да се вршат редовни обуки -најмалку еднаш годишно-на земјоделските 

производители за начинот на примена на средствата за заштита на растенијата и 

начините за водење на евиденција за извршените мерки за заштита на посевите и 

насадите. 

5.2.7 Управување со отпад 

ДЗП во секторот отпад треба да предложи практични алтернативи на моменталните 

неприфатливи праски на генерирање на амбалажата за пестициди во околината на езерата 

и реките, како и мешање на оваа амбалажа со другиот отпад. 

 

✓ Органскиот отпад треба да се употреби за компостирање или како извор за 

производство на обновлива енергија, 

✓ Машините за апликација на препарати за заштита на растенијата и ѓубриња треба 

внимателно да се одржуваат, 

✓ Да не се загадува чистата вода со течен и цврст животински отпад, 

✓ Земјоделецот треба да го рециклира отпадот доколку има можност за тоа, 

✓ Земјоделецот треба да ја одржува хигиената и чистотата во земјоделските објекти од 

било каков земјоделски отпад. 

 

Соодветното управување со нус-производите од земјоделството и од други сродни 

производни дејности, како што се арското ѓубриво, животинските ткива и разновидните 

растителни ткива, е тесно поврзано со примената на „добрата земјоделска практика“ и со 

искористувањето на таквите нус-производи како обновливи извори на енергија. 

 

Основни карактеристики на шемата за управување со земјоделскиот отпад фракциите на 

отпад од земјоделството и од одредени придружни активности, арското ѓубриво, 
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животинското ткиво и растителните ткива се сметаат како отпад или како нус-производи во 

однос на две опции: преработка или депонирање. 

  

Шемата за управување со земјоделскиот отпад и со нус-производите започнува со 

воведување на „добра земјоделска практика“. Добрата земјоделска практика мора да биде 

многу важен чекор кон подобрувањето на постапувањето со земјоделскиот отпад и неговото 

отстранување, особено во однос на соодветното складирање на стабилизираното ѓубриво и 

неговата примена на полињата во ограничени периоди на годината, подобрување на 

животните услови и здравјето на животните на сточарските фарми, промена на сегашната 

практика, со напуштање на еколошки неповолното спалување на стрништата и замена со 

локално компостирање и правилно управување со остатоците од пестицидите и 

контаминираното загадување.  

 

Стабилизирано арско ѓубриво за примена во земјоделството ќе се произведува со правилно 

лагунирање, подолго складирање или со аеробен/анаеробен третман; истекувањата од 

лагуните за складирање/стабилизација на арското ѓубриво ќе се пречистуваат пред да се 

испуштат во површинските води, во пречистителна станица за отпадни води. Арското 

ѓубриво ќе се користи како одлична замена за производство на обновлива енергија (биогас), 

со помош на анаеробно гниење на локација на животинската фарма; постојните инсталации 

за биогас ќе се реконструираат и/или ќе се обноват. Анаеробното паралелно гниење на 

арското ѓубриво со соодветни култури како силажна пченка и/или со претходно третирани 

животински нус-производи со понизок ризик од кланиците, во согласност со барањата на 

прописите на ЕУ за животински нус-производи, може да се лоцира и на други погодни 

локации.  

 

Ќе се воспостави економски одржлива структура за сепаратно собирање на животински 

ткива што припаѓаат на различни класи на ризик и капацитети за депонирање на 

сепарираните животински ткива, особено капацитет за животински ткива со висок ризик 

(опасен отпад). Таквиот капацитет може да се организира како јавна услуга, но поврзана со 

процес на согорување на комбинацијата месо/коски во соодветен процес за производство 

на енергија или во индустриски капацитети во кои се произведува енергија од 
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предтретитани животински ткива. Дополнителната техничка структура за третирање на 

животинските ткива со помал ризик ќе се состои од индустриски капацитети - каде што од 

нус-производите и фракциите од отпад селектирани за анаеробен и аеробен третман се 

произведуваат слоеви применливи во земјоделството без ограничување или - каде што нус-

производите може да најдат корисна примена (производство на масти, индустрија на храна 

за домашни животни,..).  

Ќе се воспостави повратен систем за токсични агрохемиски остатоци (инсектициди, 

фунгициди) и за контаминирано пакување, со враќање на отпадот на доставувачот за 

времено складирање и за понатамошно постапување, третман и/или депонирање. Горењето 

на дрвна биомаса е традиционален начин на производство на топлотна енергија во 

македонските домаќинства; но, стимулирањето на собирање на отпадно дрво во шумите и 

производството на енергија со согорување на обновливо огревно дрво добиено од 

биомасата може да се воведе на ниво на претпријатија (локални инсталации или производи 

што би се продавале на пазарот). 

 

Основните принципи на шемата за управување со земјоделски отпад и нус – производи се 

дадени на шематскиот приказ подолу. 

 

Слика 7 - Основните принципи на шемата за управување со земјоделски отпад и нус – 

производи 
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5.2.8. Подобрување на квалитетот на воздухот 

✓  Подобрување на управувањето со отпад, вклучително и спроведување на забраната 

за нелегално палење отпад, палење на стрништа и подобрување на земјоделските 

практики може да придонесе кон подобрување на квалитетот на воздухот на локално 

ниво. 

5.2.9 Справување со климатските промени: 

Kонтурното култивирање на земјоделски култури на наклонети терени ќе ги намали GHG 

емисиите, и ќе го зголеми приносот во земјоделското производство. Исто така, примената 

на био-јаглен може да ја намали количината на јаглерод во почвата, со што се зголемува 

плодноста на почвата. Резултат од тоа е поздрава почва што ќе обезбеди поголема количина 

на вода и хранливи материи на земјоделските култури со промена на климата. 

 

Мерките за ублажување со ваков потенцијал се поволни за земјоделството во Северна 

Македонија, во случај кога GHG емисиите во сточарство и користење на земјиште се 

намалуваат и без да се преземат било какви мерки, а интересот на голем број чинители за 

примена на мерки за животна средина во овие сектори не е доволно голем. Земјоделците 

можат многу полесно да ги усвојат овие мерки со високо ниво на придобивки и потенцијал 

поради нивниот позитивниот ефект врз растот на културите и приносот. Со вклучување на 

ваквите мерки во програмите за национална поддршка за земјоделството (директни плаќања 

и/или програми за рурален развој) или во IPARD програмата (особено како агроеколошки 

мерки, но не исклучувајќи ги сите други видови мерки) се создаваат услови за бројни 

погодности. 

 

Кои активности се/треба да се превземат?  

✓ Земјоделските производители ќе треба да се ориентираат кон користење на методи 

и производи кои го намалуваат вкупниот ризик за здравјето на луѓето, како и 

користење на квантитет на производи за заштита во количини кои се конзистенти со 

ефективните контроли на штетниците, без непотребна и неконтролирана употреба 

на пестициди. Ваквиот пристап ќе се поттикнува преку примена на принципите на 

Добра Земјоделска Пракса. 
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✓ Преземање на сите неопходни активности за да се осигура дека резидуи од 

пестициди нема да бидат присутни во храната и храната за животни на нивоа кои 

претставуваат неприфатлив ризик за луѓето, а кога тоа е релевантно и за животните.  

✓ Што се однесува за употреба на минерални ѓубрива и употреба на средства за 

заштита на растенијата треба да се овозможи обезбедување на податоци за пресметка 

на истите индикатори како би можело да се следи состојбата и да се дадат клучни 

пораки за темата.  

✓ За зголемување на бројот на пчелните семејства и приносите, неопходно е да се 

промени структурата на пчеларските стопанства со поместување на што поголем дел 

од производителите од ниво на хоби кон пчеларење на ниво на професионализација.  

✓ Зголемување на производните капацитети ќе биде можно доколку се врши 

континуирано обновување и надоместување на загубите на пчелниот фонд кои го 

надминуваат биолошкиот процент на загуби. 

 

 

6. ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО ОДНОС НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА И ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ  

 

Правото на здрава животна средина е фундаментално граѓанско право, но сепак имајќи го 

во предвид современиот начин на живеење се повеќе сме сведоци за честите нарушувањата 

на животната средина. Појавите на суши и поплави за кратко време на едно исто место, 

деградација на живите организми без почитување на природните законитости и потребите 

на секој вид, загадувањето на почвата, воздухот, водата за пиење и наводнување, изразената 

ерозија, глобалното затоплување, климатските промени, и сл. се повеќе ја наметнуваат 

потреба од осовременување на знаењата и вештините за одржливото искористување на 

природните ресурси (одржување на плодноста на почвата, квалитетот на водата, 

рационалното користење на енергијата и одржување на биолошката и генетската 

разновидност), а со тоа и заштита на животната средина. 

 

Дефинирање на јасна стратегија и политика за управување со природните ресурси се клучни 

за одржливо управување со животната средина и за долгорочен и стабилен економски раст. 
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Соодветна рамка за политика и програми за поттикнување придонесуваат за поголема 

отчетност и порационално користење на природните ресурси, како и поактивно учество во 

спроведувањето на активностите поврзани со еколошките проблеми.  

 

Одговорност на државата е да обезбеди воспоставување соодветни законски рамки, 

механизми за спроведување и мерки за поттикнување и да обезбеди дека тие се кохерентни 

со меѓународните обврски. Во оваа смисла, националната стратегија за земјоделство и 

рурален развој 2021 - 2027  посветува особено внимание на реформите што треба да се 

спроведат со цел да се промовираат одржливи земјоделски практики (агроеколошки мерки, 

шумарство, интегрирано управување со природните ресурси, интегрирана заштита на 

растенијата, плодност на почвата, одржливо управување со водите, органско земјоделство), 

силно спроведување на законите за спречување на загадување, зачувување на земјиштето и 

водата, контрола на неселективна пренамена на земјоделско земјиште за други намени, 

заштита на шумите и областите со природни богатства со висока вредност. 

6.1 Концептот на одржливо земјоделско производство 

Денес во светот потребите за новите концепти на земјоделско производство (еко, одржливо 

и органско земјоделство) се шират со огромна брзина и претставуваат одговор на евидентно 

нарушената животна средна и потребите на луѓето за квалитетна и безбедна храна. 

Одржливото земјоделско производство е создадено како одговор на потребата да се 

осмислат начини на земјоделско производство кои не ги деградираат природните ресурси, 

а кои истовремено им носат високи приноси и приходи на земјоделските производители.  

 

Концептот на одржливо земјоделство може да се дефинира како интегриран систем на 

практики за растително и сточарско производство што ги задоволуваат долгорочните 

човечки потреби за храна, го одржуваат квалитетот на животната средина и природните 

ресурси, имаат висока економска вредност и го подобруваат квалитетот на животот на 

земјоделците, локалните заедници и општеството во целина (FAO). 

 

Одржливото земјоделство има за цел да ги намали негативните антропогени влијанија врз 

животната средина преку ефикасно користење, зачувување и подобрување на квалитетот на 



147 

 

природните ресурси. Зачуваните природни ресурси и подобрениот квалитет на живот во 

одржливите системи на производство се во служба не само на сегашните, туку и на идните 

генерации. 

 

Oдржливото земјоделско производство подразбира земјоделците активно да учествуваат во 

процесот на донесување на одлуки и имаат конкретна корист од економскиот развој, 

добрите услови за работа и добри цени за своите земјоделски производи. 

 

Oдржливото земјоделство опфаќа три аспекти на одржливост: социјална, економска и 

зачувување на квалитетот на животната средина. Aко се занемари еден од овие аспекти, се 

доведува во прашање одржливоста на останатите. Тоа е од суштинска важност за 

долгорочниот социо-економски развој на секоја земја, што е особено случај со земјите во 

развој, бидејќи земјоделството има силно влијание врз другите сектори на општеството и е 

еден од најважните столбови на благосостојбата и развојот на општеството. 

 

Предностите на одржливо земјоделство ги чувствуваат сите – од земјоделските 

производители кои остваруваат директни економски придобивки и подобар пристап до 

пазарот, преку економијата и зголемениот профит поради производство на квалитетни 

производи, до потрошувачите кои на пазарот можат да изберат квалитетна, безбедна и 

здрава храна. 

 

Во таа насока, Националната стратегија за земјоделство и рурален развој 2021 – 2027 година 

предвидува: 

 

− Поддршка на одржлива употреба на земјоделското земјиште,  

− Воведување и одржување на органското производство;  

− Поддршка на одржлива употреба на шумско земјиште; 

− Воведување на активности за зачувување на почвата (техники на обработување за да 

се спречи ерозија на почвата, зелена покривка, покривка од слама и шталско ѓубре); 
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− Воведување на активности за зачувување на природните живеалишта на животните 

значајни за биодиверзитетот (оставање на зимски стрништа, адаптирање на 

периодите за косење); 

− Поддршка за одржување на пределските карактеристики (камени ѕидови, тераси, 

меѓи) и 

− Поддршка за зачувување на пасишта (ограничување на стапката на густина на 

животните според капацитетите) и создавање на пасишта (вклучително и конверзија 

на обработливо земјиште во пасиште). 
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7. АНАЛИЗА НА ОДГОВОРИТЕ ДОБИЕНИ ОД СПРОВЕДЕНИТЕ ИНТЕРВЈУА 

СО РЕЛЕВАНТНИТЕ ЧИНИТЕЛИ  

 

Во рамките на подготовката на овој Извештај беа спроведени директни интервјуа преку 

подготвен прашалник со претставници од релевантните институции кои се надлежни за 

спроведување на политиките за заштита на животната средина и управување со 

земјоделството во Република Македонија од аспект на примена на кодот за добра 

земјоделска пракса. 

7.1 Анализа на одговорите од спроведените интервју со претставници на Министерството за 

животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија  

Подолу е даден сумарен преглед на одговорите добиени од интервјуата спроведени со 

претставници на МЖСПП согласно секторското работење. 

7.1.1 Сектор за управување со отпад 

Секторот за управување со отпад е во состав на управата за животна средина на МЖСПП. 

Интервјуто беше спроведено со раководителот на секторот преку пополнување на 

прашалник. 

Од аспект на правната и институционалната рамка за примена на кодот за добра земјоделска 

пракса во рамките на овој сектор не постојат законски/плански документи кои се во нивна 

надлежност за регулирање на ДЗП. Секторот не располага со информации за процентот на 

законодавството за ЕУ кое е транспонирано во националното законодавство за отпад и нема 

податоци дали во периодот што следува е планирано донесување на некој друг законски 

пропис за уредување на ДЗП. 

 

Секторот за отпад при МЖСПП нема надлежности во однос на регулирање и спроведување 

на одредбите за ДЗП, а воедно нема податоци дали други сектори во Министерството имаат 

надлежности во ДЗП. Следствено на претходните податоци во овој сектор нема лица кои 

работат на спроведувањето на ДЗП. 
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Од аспект на потребата за зајакнување на капацитетите за спроведување на ДЗП сметаат 

дека е потребно да се преземат повеќе активности, односно: потребно е да се вработат 

повеќе лица кои ќе работат на оваа проблематика, поголема интеракција со земјоделците, 

почесто излегување на терен и подобра координација помеѓу секторите и надлежните 

институции. 

 

Во однос на методите за следење на ДЗП, со оглед дека секторот отпад нема надлежности 

за ДЗП, не постојат механизми за следење на истата, ниту ангажирани лица или пак 

подзаконски акти за регулирање на ДЗП, односно не постои координација со други сектори 

во рамките на Министерството или други надлежни органи во државата. 

 

Од аспект на климатските промени, сметаат дека ДЗП треба да се прошири со примената на 

практики за адаптација кон климатските промени, односно дека адаптацијата кон 

климатските промени може да допринесат и во намалувањето на негативните ефекти врз 

животната средина. 

 

Овој сектор нема директна соработка со земјоделците. 

 

Одговорите во однос на анализата на исполнување на барањата што треба да ги исполнат 

крајните корисници согласно постојната регулатива за ДЗП, укажуваат на фактот дека 

Министерството нема податоци за начинот на постапување со земјоделските остатоци. 

Секторот наведува дека Законот за управување со отпад генерално ги уредува обврските на 

сите создавачи на отпад, како правни така и физички лица. Во законот нема посебни 

одредби за земјоделците, но секако и за нив како правни или физички лица законот важи во 

иста мера. 

7.1.2 Сектор за води 

Секторот за води на МЖСПП исто така е во состав на управата за животна средина. 

Интервјуто беше спроведено со помошник раководител на секторот. 
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Во рамките на овој сектор, надлежноста на секторот за примена на кодот за добра 

земјоделска пракса е регулиран преку: Законот за води (Службен весник на Република 

Македонија бр. 87/2008, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14,  146/15 и 

52/16 ) и Национална Стратегија за водите (2012-2042). Степенот на транспонираност на 

Нитратната Директива  91/676/EEC во Законот за водите е утврден со 60 бодови од 

предвидените 135 или 44%. Во однос на донесување на други законски прописи за 

уредување на ДЗП, кои произлегуваат од законот за води, Секторот располага со следните 

информации:  

 

Основ од 

Закон за 

водите 

Назив на подзаконски/акт/програма (ПА) статус 

чл. 102 (1)  Се донесува : ДЗП -добра земјоделска пракса 

Заради 

1) давање практични упатства на земјоделците и 

другите лица вклучени во земјоделството, во 

врска  со активности што може да влијаат врз 

површинските и подземните водни тела и  

2) промоција на соодветни практики за 

намалување на загадувањето на водите.  

Донесено од 

МЗШВ 

чл. 102 (2)  ПА критериумите за определување на зоните 

чувствителни на нитрати  

Донесен (Сл. 

Весник 

131/11) 

чл. 102 (3)  на секои четири години МЗШВ, донесува 

оперативен план за заштита на водите од 

загадување предизвикана од нитрати од 

земјоделски извори и ги утврдува барањата, 

забраните или ограничувањата во врска со 

употребата на земјиштето и вршењето на 

Да се 

провери во 

консултација 

со МЗШВ  
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земјоделските активности во означените зони, 

заради имплементација на мерките. 

чл. 102 (4)  ПА содржината, мерките и барањата за примена 

на добрата земјоделска пракса како и 

содржината, задолжителните и другите мерки на 

оперативниот план  

Не е донесен 

Да се 

провери во 

консултација 

со МЗШВ 

чл. 102 (7)   програма за реализација на оперативниот 

план 

МЗШВ ја 

носи да се 

провери за 

статус  

чл. 147 (6)  ПА - методологијата за референтните мерни 

методи и параметрите за мерење и мониторинг 

на квалитетот и квантитетот на водните тела во 

зоните чувствителни на нитрати. 

Во план е да 

се изработи 

во рамки на 

ИПА 3 

 

Од аспект на надлежности во однос на регулирање и спроведување на одредбите за ДЗП, се 

наведени следните: 

 МЖСПП дава согласност на изготвениот акт за ДЗП од страна на МЗШВ,  

 МЖСПП ги пропишува критериумите за определување на зоните чувствителни на 

нитрати, 

 МЖСПП на секој 4 години донесува оперативен план (ОП) на кој согласност даваат 

МЗ и МЗШВ, 

 МЖСПП го донесува ПА за содржина на мерки во ОП. 

 

Во рамките на МЖСПП, други сектори кои имаат надлежности во ДЗП се наведени 

секторот природа и сектори животна средина. 

 

Во сектор води согласно актот за систематизација одделението за водни права утврдена е 

работната позиција Советник  за спроведување на заштитните зони, каде едно лице е 
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одговорно за следење на сите заштитни зони согласно Законот за води, вклучително и зони 

чувствителни на нитрати. Посебна работна позиција за следење на ДЗП е утврдено. 

 

Капацитетите за спроведување на ДЗП се неразвиени па оттука потребата за преземање на 

низа активности е неопходна. За таа цел потребно е да се вработат повеќе лица кои ќе 

работат на оваа проблематика, потребна е поголема интеракција со земјоделците и почесто 

излегување на терен како и потреба од подобра координација помеѓу секторите и 

надлежните институции. Дополнително, потребно е иницирање на проект за изработка на 

план за имплементација на Директивата за нитрати, каде ќе биде опфатено анализа на 

чинење на оваа Директива, временска рамка на спроведување и план на мерки и активности 

за имплементација. 

 

Втората секција од интервјуто опфаќа прашања за примена на методи за следење на ДЗП. 

Анализата на одговорите укажува на тоа дека во овој сектор не постојат механизми за 

следење на ДЗП и нема дефинирано вработени кои би го следеле степенот на 

имплементација на ДЗП. Механизмот за следење на ДЗП е регулиран преку програма за 

мониторинг на водите чувствителни на нитрати преку која се потврдува степенот на 

реализација на мерките од ОП и ДЗП.  

 

Примената на ДЗП се утврдува преку резултатите од квалитет на водите - подземните водни 

тела и површински во подрачјата утврдени како осетливи на нитрати. Во однос на следење 

на ДЗП, секторот за води не соработува или се координира со друг орган во состав на 

МЖСПП или друг орган надлежен за ДЗП. 

 

Во однос на потребата од поголема координација помеѓу секторите и институциите со цел 

подобро следење на добрата земјоделска пракса, секторот за води сметаат дека е потребна 

поголема координација, но немаат ресурси да ја реализираат. 

 

Од аспект на климатските промени, сметаат дека ДЗП треба да се прошири со примената на 

практики за адаптација кон климатските промени, односно дека адаптацијата кон 
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климатските промени може да допринесат и во намалувањето на негативните ефекти врз 

животната средина. 

 

Во насока на директна соработка со земјоделците овој сектор соработува со нив во однос 

на обезбедување на субвенции и  обезбедување поддршка при апликација за финансиски 

средства. 

 

Анализата на мислењето за минималните услови за ДЗП и заштита на водата односно 

барањата што треба да ги исполнат крајните корисници согласно постојната регулатива за 

ДЗП и нивното влијание врз секторот води се оценети на следниот начин:  

1. Копање на бунар на површина со состав на хидромелиоративните системи е оценето 

на најниско ниво односно незадоволително. 

2. Користење на вода од систем за наводнување е оценето на доволно ниво. 

3. Заштита на водите од нитрати од земјоделството е оценето на највисоко ниво. 

4. Заштита на подземните води од загадување со испуштање на супстанции е оценето 

на добро ниво. 

 

Согласно релевантно законодавство за води подолу се наведени пропишаните барање кои 

треба да ги исполнат земјоделците при спроведување на земјоделски активности: 

 

Во делот 1.6.1. Упатства и препораки за добра земјоделска пракса, каде се наведени примена 

на производи за заштита на растенијата согласно барање од Законот за водите од член. 105 

став(2) и тоа: 

 

✓ Употребата на вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и на 

биоцидални производи се забранува на растојание од 10 метри од брегот на 

површинските води. 105 (2).  

✓ Исто така, во дел 1.5.1  од ДЗР за  „Заштита на водите“,  во точка 3  Земјоделците 

кои црпат повеќе од 10м3 вода должни се да ги мерат исцрпените и зафатени 

количини на вода и нејзиниот квалитет. Податоците од мерењата се доставуваат 

до Министерството за животна средина и просторно планирање, е критериум кои 
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се вградува во дозволата и истиот според измените и дополнувањето на Законот 

за водите се однесува за користење на вода повеќе од 1л/сек. 

7.2 Анализа на одговорите од спроведеното интервју со Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија  

Подолу е даден сумарен преглед на одговорите добиени од интервјуто спроведено со 

државниот советник на МЗШВ. 

 

Во рамките на МЗШВ донесени законски и плански документи кои ја дефинираат 

надлежноста на Министерството во однос на примената на ДЗП и тоа: 

− Националната стратегија за земјоделството и рурален развој за периодот од 2021 до 

2027 година (Службен весник на Република С. Македонија“ бр. 16/2021) 

− Член 49 став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 

73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19, 27/19 и 

„Службен весник на Република С. Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19) 

− Правилник за листа на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и 

заштита на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

43/13, 178/15) 

Во однос на процентуалната транспонираност на европското законодавство за ДЗП во 

националното законодавство, сметаат дека тешко е да се определи во проценти. 

Квалитативно погледнато, генералната рамка е прилично усогласена, но изборот на 

минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина опфаќа дел 

од сите вклучени услови во ЕУ бидејќи истите пак зависат од тоа дали се претходно 

вклучени во националното земјоделство. Дополнително, ЕУ за следниот стратешки период 

2021-2027 година има предлози за промена на системот на условеност на директните 

плаќања со понатамошен акцент на заштита на животната средина и особено на 

климатските промени кон кои треба дополнително да се прилагодиме во следниот период 

(2022 година).   
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Во периодот што следува планирано е донесување на нови законски прописи за уредување 

на ДЗП и тоа во насока на зголемување на примената на минималните барања за заштита на 

животната средина и добра земјоделска пракса вклучени во системот на вкрстена 

сообразност. Во текот на оваа година треба да биде донесен „Правилник за начинот на 

утврдување на несообразноста со вкрстената сообразност и висината на процентот на 

намалување на директните плаќања“ врз основа на член 57 став (6) од Законот за 

земјоделство и рурален развој. Со овој правилник се пропишува начинот на утврдување на 

несообразноста со вкрстената сообразност и висината на процентот на намалување на 

директните плаќања при утврдена несообразност. 

 

Во однос на институционалните надлежности за регулирање и спроведување на ДЗП, 

МЗШВ е институција надлежна за програмирање на националните земјоделски политики и 

политиките на рурален развој вклучително и за вкрстената сообразност, додека 

спроведувањето е во надлежност на две агенции: Агенцијата за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој и Агенцијата за поттикнување на развојот на 

земјоделството. 

 

Вклучени организациони единици кои имаат надлежности во ДЗП, се секторите во МЗШВ 

одговорни за политиките во земјоделството и директните плаќања, и тоа Сектор за 

земјоделство (го покрива растителното и сточарско производство) и Сектор за лозарство и 

овоштарство, потоа Управата за заштита на растенија во делот на обврските кои се 

однесуваат на фитосанитарната заштита, Управа за водостопанство за посебните 

минимални услови за заштита на водата. Овие организациони единици даваат насоки и 

сугестии во делот на формулирање/измена на посебните минимални услови кои се дел од 

вкрстената сообразност.  

 

Покрај МЖЗП, други институции кои имаат надлежности во ДЗП се  следните: 

− Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 

(АФПЗРР) во делот на контрола на примената на бараните услови од страна на 

земјоделците кои имаат поднесено барање за финансиска поддршка,  
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− Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во делот на 

спроведување на совети наменети за земјоделците за правилна примена на 

вкрстената сообразност и промоција на вкрстената сообразност,  

− Агенција за храна и ветеринарство во делот на минималните услови поврзани со 

ветеринарното здравје,  

− Инспекторатите кои имаат надлежност за областите од кои произлегуваат 

минималните услови, а кои треба да имаат воспоставено соработка со АФПЗРР во 

репортирање на отстапувањата од релевантните закони,  

− Министерството за животна средина и просторно планирање во врска со дел од 

условите поврзани со заштита на животна средина. 

Во рамките на Министерството нема конкретно назначени лица за вкрстената сообразност, 

туку лицата од релевантните сектори се вклучуваат во постапките за измена или 

дополнување на системот на вкрстена сообразност по потреба.    

 

Капацитетите за спроведување на ДЗП во МЗВШ се оценети како делумно развиени. Во 

однос на потребата за зајакнување на капацитетите за спроведување на ДЗП, во МЗШВ 

потребно е дефинирање на формална надлежност во описот на работните места, 

пропишување на интерни процедури за постапките за следење и ажурирање на вкрстената 

сообразност и следствено обука за воведените постапки.    

 

Втората секција на прашања опфаќа одговори поврзани со методите за следење или 

мониторирање на ДЗП. 

Во МЗШВ, следењето се врши врз основа на извештаи добиени од страна на АФПЗРР како 

агенција одговорна за спроведување на политиките на поддршка согласно закон во кој се 

вклучени податоци за број на стопанства на кои се извршени контроли, број на стопанства 

кај кои е утврдена неусогласеност со барањата, и фреквенција на неусогласеност по типови 

на услови/барање од листата.  

Кога земјоделецот сака да аплицира за субвенции, Агенцијата за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој согласно закон спроведува редовни контроли на 

стандардите за вкрстена усогласеност на 1% од вкупниот број на поднесените барања за 
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директни плаќања. Дополнително, Министерството има воспоставен механизам и 

следењето го прават редовно по претходно утврден редослед. 

 

Механизмот за следење на ДЗП во рамките на Министерство не е регулиран со некој 

подзаконски акт. Постапката се одвива на начин на кој надлежните во делот на директни 

плаќања, прашањата за спроведување на вкрстената сообразност, ги дискутираат на 

заедничките консултации со претставниците на АФПЗРР секоја година во последниот 

квартал, како дел од постапката за подготовка на новите програми/уредби за финансиска 

поддршка на земјоделството.   

 

Во АФПЗРР со Закон за основање на АФПЗРР и други акти во врска со работата и 

работењето на Агенцијата (правилници, прирачници, планови, упатства, решенија итн.) се 

регулира постапката за спроведување на контролата на лице место, вклучително и за 

вкрстената сообразност. 

 

Примената на ДЗП се утврдува на повеќе начини и тоа: преку доставена документација, со 

интервјуирање на земјоделецот, излегување на терен и утврдување дали  земјоделецот ја 

следи ДЗП. Преку контрола на самото место од страна на АФПЗРР или доставена 

документација од други надлежни институции за утврдени нерегуларности во 

спроведување на законски обврски од страна на земјоделците кои се и дел од системот на 

вкрстена сообразност. 

 

Во табелата подолу е даден преглед на статистичките податоци за контролите за вкрстена 

усогласеност извршени во периодот 2014-2019 година: 

 

Табела 3 - Податоци за контролите за вкрстена усогласеност извршени во периодот 

2014-2019 година: 

година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 просек 

Број на контролирани 
стопанства  

740 754 728 918 764 698 767 

Број на стопанства со 
утврдена неусогласеност 

221 375 152 115 131 221 202.5 
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% на контролирани 
стопанства / стопанства со 
евидентирана 
неусогласеност 

30% 50% 21% 13% 17% 32% 27% 

 

Следењето на ДЗП се прави во координација со Агенција за поддршка на земјоделството 

која пак треба да се поврзе и со другите институции во делот на надзор и контрола на 

релевантните закони.  Оттука, неопходна е поголема координација помеѓу секторите и 

институциите се со цел подобро следење на ДЗП. 

 

Во однос на следењето на добрата земјоделска пракса за секој медиум/област од животната 

средина за корисници на субвенции и финансиски средства од ЕУ, одговорот е дека се следи 

секој услов од Правилникот за листа на посебни минимални услови за добра земјоделска 

пракса и заштита на животната средина. 

 

Врз основа на спроведените контроли на стандардите за меѓусебна усогласеност во 

периодот 2014-2019 година, анализата во врска со бројот на услови што не ги исполнуваат 

земјоделските стопанства и распределбата е претставена во следната табела подолу. 

 

Табела 4 - Број на услови што не ги исполнуваат земјоделските стопанства 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Број на 
прекрш
ени 
услови 

Бр. на 

ЗС 

%  Бр. 

на 

ЗС 

%  Бр. 

на 

ЗС 

% Бр. 

на 

ЗС 

%  Бр. 

на 

ЗС 

%  Бр. 

на 

ЗС 

% 

0 519 70% 379 50% 576 79% 803 87% 633 83% 477 68% 

1 118 16% 192 25% 84 12% 74 8% 74 10% 120 17% 

2 44 6% 108 14% 47 6% 23 3% 36 5% 58 8% 

3 30 4% 51 7% 21 3% 12 1% 20 3% 24 3% 

4 17 2% 19 3% 
  

5 1% 1 0% 8 1% 

5 7 1% 4 1% 
  

1 0% 
  

5 1% 

6 4 1% 1 0% 
      

3 0.4% 

7 
          

2 0.3% 

9 1 0% 
        

  

11 
          

1 0.4% 

  740 100% 754 100% 728 100% 918 100% 764 100% 698 100% 
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Од аспект на климатските промени, МЗШВ, смета дека ДЗП треба да се прошири и со 

примената на практики за адаптација кон климатските промени се со цел поефикасно 

искористување на земјоделското земјиште. Во таа насока, планирано е да се реализира со 

следното ажурирање на листата на посебни минимални услови предвидена за 2022 година.  

Мерките поврзани со климатските промени кои е планирано да се реализираат во следниот 

период согласно Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој 2021-2027 

вклучуваат мерки за прилагодување на секторот кон тековните негативни ефекти од 

промените, како и за ублажување на влијанието на македонскиот земјоделски сектор на 

климатските промени.  

Селектираните мерки за адаптација се оние кои истовремено имаат најголем ефект за 

прилагодување кон промените, ефект на животната средина и потенцијал да се користат и 

како опции и за ублажување на влијанието на климата.  

 

Министерството остварува директна соработка со земјоделците и тоа во повеќе ситуации: 

 

▪ Обезбедување субвенции 

МЗШВ интензивно соработува со земјоделците во делот на подготовка 

(програмирање) на поддршката, додека АФПЗРР е одговорна во делот на 

спроведување и комуникацијата во таа фаза. 

 

▪ Обезбедување поддршка при апликација за финансиски средства 

Обезбедување поддршка при апликација за финансиски средства делумно се 

реализира преку подрачните единици на МЗШВ, но сепак главно надлежна за ова е 

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.   

▪ Комуникација во врска со секојдневни проблеми со кои се соочуваат 

земјоделците примена на кодот за ДЗП. 

7.3 Анализа на одговорите од спроведеното интервју со Агенцијата за финансиска поддршка 

во земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР) 

Интервјуто беше спроведено со Државниот советник за координација на реализацијата на 

националните мерки за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. 
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АФПЗРР е надлежен орган за спроведување на мерките и инструментите на земјоделските 

политики, вклучително и контролите (административни и на самото место). 

АФПЗРР согласно закон е надлежна за: 

- -извршување на мерките за директните плаќања во земјоделството, 

- интервенции на пазарот на земјоделски производи, 

- имплементација на производните квоти, 

- извршување на мерките за рурален развој, 

- реализација на средствата од претпристапната помош на Европска унија за рурален 

развој, 

- спроведување на мерките на државна помош во земјоделството и  

- вршење на други работи утврдени со закон. 

 

Во случај на несообразност со задолжителните барања или условите и посебните 

минимални услови за вкрстена сообразност, АФПЗРР може да врши намалувања или 

исклучувања на корисниците од директните плаќања согласно член 57 од Законот за 

земјоделство и рурален развој. 

Во АФПЗРР постои Сектор за контрола на терен кој брои вкупно 40 вработени кои покрај 

вршење на проверка на исполнетоста на условите за одобрување на барања, вршат и 

проверка на утврдените  задолжителни барања или услови и посебните минимални услови 

за вкрстена сообразност. 

 

Во однос на капацитетите за спроведување на ДЗП, истите се оценети како делумно 

развиени и истите треба да се зајакнат преку низа активности како што се: вработување на 

повеќе лица, поголема интеракција со земјоделците и почесто излегување на терен и 

подобра координација помеѓу секторите и надлежните институции. Дополнително 

потребни се обуки на контролорите, но и обука на земјоделците со барањата на вкрстена 

сообразност. 

Во рамките  на институцијата вработените посетуваат обуки за доквалификација но истите 

не се доволни. 

 

Втората секција на прашања опфаќа методи за следење на ДЗП.  
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АФПРЗЗ има воспоставено механизам за следење на ДЗП и следењето го вршат редовно по 

претходно утврден редослед.  

Начинот на кој утврдуваат дека ДЗП е применета е преку излегување на терен. 

Контролите на самото место ги извршуваат самостојно и до Агенција за поттикнување на 

развојот на земјоделството (АПРЗ) доставуваат извештај за земјоделските стопанства кои 

не ги исполниле барањата за ДЗП со цел да извршат едукација на истите. 

Контролите се прават за областите кои се наведени во Правилникот за листата на посебни 

минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина (Сл. 

Весник бр. 43/13) и тоа: заштита на почвата, заштита на водата, заштита на растенијата и 

заштита на животната средина при одгледување на животни. 

Во однос на извршените контроли се подготвуваат извештаи за спроведените контроли но 

истите не се објавуваат јавно. Извештаите се доставуваат до Влада на Република Северна 

Македонија и истите имаат информативен карактер. 

 

Во однос на климатските промени и ДЗП сметаат дека истата треба да се прошири со 

примената на практика за адаптација кон климатски промени, но сепак примената на 

мерките за адаптација и нивниот придонес кон намалување на негативните ефекти врз 

животната средина тешко е да се оценат. 

 

Оваа институција има директна соработка со земјоделците и истата се однесува при 

процесот на обезбедување на субвенции за земјоделците. 

7.4 Анализа на одговорите од спроведеното интервју со Агенција за поттикнување на развојот 

на земјоделството (АПРЗ) 

Интервјуто беше спроведено со помошник раководителот на сектор за земјоделство и 

рурален развој. 

Главните институционални надлежности на АПРЗЗ во однос на регулирање и спроведување 

на ДЗП се: информирање, советување, насочување, упатување, едукација за примена на 

минималните услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина. 

Во моментот на национално ниво АПРЗ располага со 85 теренски советодавци кои 

спроведуваат активности од Годишниот план за работа на АПРЗ, вклучително и Мерка: 
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1.1.2 Вкрстена сообразност, Активност: 1.1.2.1 Усогласеност со ДЗП и Закон за животна 

средина (ЗЖС). 

 

Во моментот капацитетите во рамките на оваа институција за спроведување на ДЗП се 

значајно развиени но потребни се одредени подобрувања и тоа во насока на: вработување 

повеќе лица, поголема интеракција со земјоделците, почесто излегување на терен и 

зголемена координација помеѓу секторите и надлежните институции. 

 

Во однос на обуки за доквалификација, во АПРЗ се уште не се вршат и покрај тоа што 

редовно се подготвува Годишен план за обуки на вработените. Главната причина за тоа е 

постојаниот недостаток на финансиски средства во буџетот. 

 

Подолу е даден сумарен преглед на одговорите за постојните методи за следење на ДЗП. 

АПРЗ нема механизам за следење на ДЗП од причина што не е надлежна институција за 

следење на ДЗП. Контрола на терен кај земјоделските стопанства (ЗС) еднаш годишно 

спроведува АФПЗРР, при која што утврдува исполнетост на минималните услови за ДЗП и 

ЗЖС. Согласно извршената контрола АФПЗРР еднаш годишно до АПРЗ испраќа листа на 

ЗС кај кои е констатирано неисполнување на минималните услови за ДЗП и ЗЖС. Согласно 

заклучок од Владата уште од 2014 година, АПРЗ има обврска да изврши едукација на ЗС од 

таа листа. 

 

Примената на ДЗП ја утврдуваат преку спроведување на интервјуа со земјоделецот и 

излегување на терен со цел да се утврди дали земјоделецот ја следи ДЗП. 

Како што е погоре наведено, координацијата за спроведената ДЗП ја вршат со Агенцијата 

за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Во таа насока сметаат дека 

неопходна е поголема координација помеѓу секторите и институциите со цел подобро 

следење на ДЗП. 

 

АПРЗ нема надлежност да спроведува контроли. Контролата и советодавните услуги се 

строго поделени и според ЕУ регулативите. Контролата ја има АФПЗРР, а советодавните 

услуги АПРЗ. 
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Од аспект на климатските промени, сметаат ДЗП треба да се прошири со примена на 

практики за адаптација кон климатските промени се со цел поефикасно искористување на 

земјоделското земјиште и дека примената на мерки за адаптација кон климатските промени 

можат да допринесат и во намалувањето на негативните ефекти врз животната средина. 

 

АПРЗ остварува директна соработка со земјоделците која се однесува на: 

 обезбедување поддршка при апликација за финансиски средства 

 комуникација во врска со секојдневни проблеми со кои се соочуваат земјоделците 

 примена на кодот за ДЗП 

 Совети по специјалност (растително, сточарство), собирање на сметководствени 

податоци за ФАДН, родова еднаквост 

 одржува едукации како што е наведено погоре. 

7.5 Анализа на одговорите за исполнувањата на барањата што треба да ги исполнат крајните 

корисници согласно постојната регулатива за ДЗП 

Третата секција на прашања од интервјуата дава анализа на исполнувањата на барањата што 

треба да ги исполнат крајните корисници согласно постојната регулатива за ДЗП и нивното 

влијание врз секторите во животната средина. Подолу е дадена сумарен преглед на 

одговорите од сите три институции: МЗШВ, АФПЗРР и АПРЗ. 

 

Оценувањето е вршено на скала од 1-5, каде 1 е најниско, а 5 највисоко. 

Посебни минимални услови за ДЗП и заштита на почвата: 

− Минимална покриеност на површината на земјоделското земјиште е оценета со 

просечна оцена од 3,33 

− Спречување на обраснување на обработливите земјоделски површини со непожелна 

вегетација е оценета со просечна оцена од 3,33 

− Одржување на насадите со повеќегодишни култури е оценета со просечна оцена од 3,67 

− Минимално обработување на земјоделски површини согласно карактеристиките на 

земјиштето заради спречување на ерозија е оценета со просечна оцена од 3 

− Управување со жетвени остатоци е оценета со просечна оцена од 3,67 
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− Анализа на хемиските својства на почвата и примена на ѓубрива согласно потребите за 

хранливи материи во почвата е оценета со просечна оцена од 2 

 

Посебни минимални услови за ДЗП и заштита на водата 

− Копање на бунар на површина со состав на хидромелиоративните системи е оценета со 

просечна оцена од 3 

− Користење на вода од систем за наводнување е оценета со просечна оцена од 4,33 

− Заштита на водите од нитрати од земјоделството е оценета со просечна оцена од 2,33 

− Заштита на подземните води од загадување со испуштање на супстанции е оценета со 

просечна оцена од 3 

 

Посебни минимални услови за добра земјоделска пракса при заштита на растенија 

− Избор и примена на производи за заштита на растенија е оценета со просечна оцена од 

3,5 

− Мониторинг на болести на растенија е оценета со просечна оцена од 3 

− Заштита на здравјето на луѓето при примена на производите за заштита на растенијата 

е оценета со просечна оцена од 3 

 

Посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната 

средина при одгледување на животни 

− Идентификација, регистрација и пријавување на движење на животните е оценета со 

просечна оцена од 4 

− Спроведување на мерки за здравствена заштита на животните е оценета со просечна 

оцена од 4 

− Контрола на заразни болести на животните е оценета со просечна оцена од 3,67 

− Процена на влијанијата врз животната средина на одгледувањето на животни е оценета 

со просечна оцена од 3 

 

Генералната оценка на сите три институции, за тоа колку земјоделците практикуваат добра 

земјоделска пракса е дека се практикува но делумно, и тоа само во одредени делови (на 

пример: наводнување, хемикалии и одгледување на животни). 
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7.6 Анализа на одговорите од спроведеното истражување со претставници на Граѓанскиот 

сектор  

Подолу е дадена анализа на одговорите добиени од истражувањето спроведено со 

претставници на граѓанските организации кои работат во различни области и тоа: рурален 

развој, развој на туризмот во рурални средини и заштита на животната средина, одржлив 

рурален развој на Пелагониски плански регион, заштита и унапредување на животната 

средина и одржлив рурален развој, храна и земјоделство, земјоделство и рурален развој и 

сл.  

 

Прашалникот беше одговорен од 9 здруженија на граѓани, лоцирани во различни региони 

на државата, а нивните одговори се дадени сумарно.  

 

Првата секција на прашања дава одговори и анализа од правен и институционален аспект. 

Во однос на првото прашање „Дали сте запознаени со законите/плански документи  кои ја 

предвидуваат примената на кодот за добра земјоделска пракса?“, најголем дел од 

испитаниците одговориле позитивно односно 89% додека само 11% одговориле негативно. 

 

 

 

89%

11%

Дали сте запознаени со законите/планските документи кои 
ја предвидуваат приментат а кодот на добра земјоделска 

пракса?

a) Да б) Не
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Во однос на второто прашање „Дали сметате дека надлежните институции во доволна 

мера го имаат транспонирано европското законодавство за ДЗП во националното?“, 56% 

од испитаните ГО одговориле дека транспонираноста на ЕУ законодавството е делумно, 

33% одговориле дека транспонираноста е во доволна мера, додека 11% одговориле дека не 

знаат дали транспонираноста не ЕУ законодавството во националното е спроведено во 

доволна мера. 

 

 

Следниот графикон дава оцена на капацитетите на МЗШВ за спроведување на обврските за 

ДЗП. Најголем процент сметаат дека капацитетите не се развиени односно 44%, додека 33% 

сметаат дека капацитетите се делумно развиени. Понатаму, 22% сметаат дека капацитетите 

се значајно развиени но потребни се одредени подобрувања. 

 

33%

56%

11%

Дали сметате дека надлежните институции во доволна мера го 
имаат транспонирано европското законодавство за ДЗП во 

националното?

а) Да б) Делумно в) Не знам
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Во однос на капацитетите на МЖСПП за спроведување на обврските за ДЗП, одговорите на 

испитаниците укажуваат дека делумно развиените капацитети опфаќаа најголем процент 

односно 44%, понатаму 33% сметаат дека капацитетите не се развиени и 22% сметаат дека 

капацитетите се значајно развиени но потребни се одредени подобрувања. 

 

44%

22%

33%

д) Немаат надлежности за спроведување на ДЗП

г) Капацитетите за спроведување на ДЗП се 
неразвиени

в) Капацитетите за спроведување на ДЗП се значајно 
развиени но потребни се одредени подобрувања

б) Капацитетите за спроведување на ДЗП се 
делумно развиени

а) Капацитетите за спроведување на ДЗП се целосни

Како ќе ги оцените капацитетите на МЗШВ за спроведување на 
обврските за ДЗП?
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Во однос на прашањето што може да се направи за да се зајакнат капацитетите на 

институции за спроведува на ДЗП, висок процент на испитаници од 78% навеле дека се 

потребни низа од активности како што е потребата од вработување на повеќе лица кои ќе 

бидат ангажирани за ДЗП, зголемена интеракција со земјоделците, потребата од почесто 

излегување на терен како и потребата од подобра координација помеѓу секторите и 

надлежните институции.   

33%

22%

44%

д) Немаат надлежности за спроведување на ДЗП

г) Капацитетите за спроведување на ДЗП се 
неразвиени

в) Капацитетите за спроведување на ДЗП се значајно 
развиени но потребни се одредени подобрувања

б) Капацитетите за спроведување на ДЗП се 
делумно развиени

а) Капацитетите за спроведување на ДЗП се целосни

Како ќе ги оцените капацитетите на МЖСПП за спроведување на 
обврските за ДЗП?
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Втората секција на прашалникот опфаќа прашања поврзани со методите за следење на ДЗП, 

односно има за цел да ги анализира постојните методи за следење на добрата земјоделска 

пракса и релевантното законодавство. Висок процент на испитаници, односно 67% сметаат 

дека институциите немаат развиено механизам за следење на ДЗП, додека само 22% сметаат 

дека институциите имаат развиено механизам за следење на ДЗП. 

 

78%

11%

11%

д) Потребно е да се реализираат сите горенаведени 
активности

г) Потребна е подобра координација помеѓу 
секторите и надлежните институции 

в) Потребно е почесто излегување на терен

б) Потребна е поголема интеракција со 
земјоделците

a) Потребно е да се вработат повеќе лица кои ќе 
работат на ова

Доколку сметате дека треба да се зајакнат капацитетите на 
институциите за спроведување на ДЗП кој е најдобриот начин за да се 

направи тоа? Што е потребно да се направи?

22%

67%

11%

Дали сметате дека институциите имаат развиено механизам за 
следење на добрата земјоделска пракса?

а) Да б)Не в) Не знам 
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Испитаниците кои одговориле позитивно на претходното прашање, сметаат дека овој 

механизам делумно се исполнува односно 50%, и еднакви 50% кои укажуваат дека 

механизмот целосно се исполнува.  

 

 

Во однос на капацитетите за надлежните институции следење на ДЗП, испитаниците 

сметаат дека истите се делумно развиени односно 44%, високи 33% сметаат дека 

капацитетите се значајно развиени но потребни се одредени подобрувања, додека само 22% 

сметаат дека институциите немаат развиени капацитети за следење на ДЗП.  

 

50%50%

Доколку Да, дали сметате дека институциите го исполнуваат?

а)Да б) Делумно

22%

33%

44%

г) Капацитетите за следење на ДЗП се неразвиени

в) Капацитетите за следење на ДЗП се значајно 
развиени но потребни се одредени подобрувања

б) Капацитетите за следење на ДЗП се делумно 
развиени

а) Капацитетите за следење на ДЗП се целосни

Дали сметате дека капацитетите на надлежните институции за 
следењето на добрата земјоделска пракса се доволно развиени?
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Прашање во однос на механизмот за следење на ДЗП, дава одговор дека ниту еден од 

испитаниците не знае дали постои подзаконски акт со кој се уредува механизмот за следење 

на ДЗП. 

 

 

Следното прашање овозможува анализа на тоа дали следењето на ДЗП од страна на МЗШВ 

треба да се прави во координација со други органи. Еднаков број на испитаници одговориле 

дека неопходна е координација со МЖСП и Агенцијата за поддршка на земјоделството, 

додека 19% одговориле дека потребна е координација со Агенцијата за храна и 

ветеринарство. Само 6% сметаат дека МЗШВ е клучна институција за следење на ДЗП и не 

е потребна координација со други институции.  

 

100%

Дали механизмот за следење на ДЗП е уреден со подзаконски акт?

а) Да б) Не в) Не знам

38%

19%

38%

6%

г) Агенција за подршка на земјоделството

в) Агенција на храна и ветерина

б)МЖСПП

а) Не, МЗШВ е клучна институција

Дали сметате дека следењето на добрата земјоделска пракса на МЗШВ 
треба да се прави во координација со други органи?
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Следното прашање укажува на фактот дека е неопходна поголема координација помеѓу 

секторите и институциите со цел подобро следење на ДЗП, односно сите испитаници 

одговориле на ист начин. 

 

 

Во однос на прашањето, за следење на ДЗП за секој медиум посебно, покажува дека висок 

процент од испитаниците односно 89% одговориле дека следењето на ДЗП е потребно да се 

прави за секој медиум/област поединечно. Само 11% одговориле негативно на оваа 

прашање. 

 

100%

Дали сметате дека е потребна поголема координација помеѓу 
секторите и институциите со цел подобро следење на добрата 

земјоделска пракса?

а) Да, неопходна е поголема 
координација

б) Сметам дека поголема 
координација е непотребна

в) Сметам дека е потребна 
поголема координација, но нема 
доволно ресурси за да се 
реализира

89%

11%

Дали следењето на добрата земјоделска пракса треба да се прави за 
секој медиум/област од животната средина? На пр. Отпад, води, почва, 

воздух, хемикалии?

а) ДА, за сите поединечно  

б) Само за клучните:

в) Не
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Од аспект на климатските промени и ДЗП, 67% од испитаниците одговориле позитивно на 

прашањето дали ДЗП треба да се прошири со примена на практики за адаптација кон 

климатските промени.  

 

 

Испитаниците кои одговориле позитивно на претходното прашање, сметаат дека примената 

на мерки за адаптација кон климатски промени можат да придонесат и во намалување на 

негативните ефекти врз животната средина со високи 89% од одговорите. 

 

67%

33%

Дали сметате дека добрата земјоделска пракса треба да се прошири и 
со примената на практики за адаптација кон климатските промени?

а) Да

б) Не

в) Можеби

г) Не, никој не го бара тоа од нас

89%

11%

Доколку да, дали сметате дека примената на мерки за адаптација кон 
климатските промени можат да допринесат и во намалувањето на 

негативните ефекти врз животната средина?

а) Да

б) Не

в) Не знам

г) Можеби

Д) Тешко е да се оцени
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Третата секција на прашања дава анализа на активностите/капацитетите на ГО за поддршка 

на крајните корисници (земјоделците) при исполнувањата на барањата согласно постојната 

регулатива за ДЗП и нивното влијание врз секторите во животната средина. 

 

Само 22% од испитаниците досега имаат спроведено проекти кои се однесуваат на примена 

на кодот за ДЗП, додека високи 78% досега немаат реализирано такви проекти.  

 

Подолу е даден краток опис на проектите кои досега биле спроведени:  

 

1. Проект: Запознавање на жителите во руралните средини со фокус на земјоделските 

производители со кодексот за добра земјоделска пракса и колку истата е клучна за 

заштита како на животната средина, така и за самото земјоделско производство и 

здравјето на населението. Главната цел на проектот била да се зајакне свеста за потреба од 

почитување и примена на оваа пракса, изработка на водич за добра земјоделска пракса, 

организирање на 10 локални работилници, подготовка на промотивен материјал и документ 

за јавни политики за да се унапреди делувањето на институциите на терен кои што сеуште 

за жал замижуваат кон овој проблем.  

 

2. Проект Агро енергија има поставено пилот проекти во кои е вклучена енергетската 

ефикасност и обновливите извори на енергија. резултатите се производство на органско 

овчо сирење со користење на топла вода од ОИЕ; греење со брикети од слама ; греење на 

пластеници за зеленчук и режан цвет со пелети од брзорастечки држач; одржување на 

хигиена на краварска фарма со произведена топла вода со користење на сончева енергија; 

наводнување на земјиште со користење на ветерница за црпење на вода, сушара  на сончева 

енергија за сушење на оригано. 
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Од аспект на оценка на капацитетите на ГО за спроведување на проекти за ДЗП, најголем 

дел од испитаниците сметаат дека ГО имаат делумно развиени капацитети односно 56%. 

 

Во оваа секција на прашања ГО беа запрашани да ги оценат капацитетите на земјоделците 

за спроведување на ДЗП. Високи 44% сметаат дека капацитетите на земјоделците се 

значајно развиени, но потребни се одредени подобрувања. Понатаму следуваат 33% од 

одговорите кои сметаат нивните капацитети се неразвиени, додека 22% сметаат дека 

капацитетите на земјоделците се делумно развиени. 

22%

78%

Дали вашата организација има спроведено проекти за примена на 
кодот за добра земјоделска пракса?

а) Да

б) Не

в) Не знам

22%

22%

56%

г) Капацитетите за спроведување на проекти за ДЗП 
се неразвиени

в) Капацитетите за спроведување на проекти за ДЗП 
се значајно развиени но потребни се одредени 

подобрувања

б) Капацитетите за спроведување на проекти за ДЗП 
се делумно развиени

а) Капацитетите за спроведување на проекти за ДЗП 
се целосни

Како ќе ги оцените капацитетите на ГО за спроведување на проекти за 
ДЗП?
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Високи 89% од испитаниците имаат директна соработка со земјоделците. 

 

 

Соработката помеѓу ГО и земјоделците воглавно се однесува на едукација со цел 

обезбедување на субвенции односно 29%. Кај еднаков процент од 24%, соработката се 

однесува на обезбедување на поддршка при апликација за финансиски средства и 

комуникација во врска со секојдневните проблеми со кои се соочуваат земјоделците, и само 

12 % соработка која се однесува на примена на кодот за ДЗП. 

 

33%

44%

22%

г) Капацитетите за спроведување на ДЗП се 
неразвиени

в) Капацитетите за спроведување на ДЗП се значајно 
развиени но потребни се одредени подобрувања

б) Капацитетите за спроведување на ДЗП се делумно 
развиени

а) Капацитетите за спроведување на ДЗП се целосни

Како ќе ги оцените капацитетите на земјоделците за спроведување на 
ДЗП?

89%

11%

Дали Вашата организација има директна соработка со земјоделците?

а) Да б) Не
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Дополнително испитаниците навеле дека соработуваат со земјоделците за тематска и 

институционална поддршка како и  овозможување на услови за зголемување на приходите 

на малите произведувачи на храна (фармери) и привлекување на нови фармери преку 

воведување на иновации во земјоделството и руралниот развој https://kupuvajlokalno.mk/. 

 

 

 
Следното прашање дава анализа на мислењето на граѓанскиот сектор за главната причина 

поради која земјоделците го применуваат кодот за ДЗП.  

Најголем процент, односно 56% од нив сметаат дека примената се однесува исклучиво поради 

обезбедување на финансиски средства од државата. Понатаму 22% сметаат дека главната 

причина е пред се финансиска, но делумно и поради заштита на животната средина. Еднаков 

процент од 11% од испитаниците сметаат дека главните причини се делумно финансиски, но 

пред се заштита на животната средина но и дека земјоделците не го применуваат кодот за ДЗП. 

 

12%

12%

24%

24%

29%

д) Друго

г) Примена на кодот за ДЗП

в) Комуникација во врска со секојдневни проблеми 
со кои се соочуваат земјоделците

б) Обезбедување поддршка при апликација за 
финансиски средства

а) Едукација со цел обезбедување субвенции

Доколку Да, на што се однесува оваа соработка?

https://kupuvajlokalno.mk/
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Од аспект на тоа дали земјоделците се доволно свесни за финансиските можности кои им 

се нудат доколку ја применуваат ДЗП, висок процент од 78% од испитаниците сметаат дека 

земјоделците се многу малку запознаени со оваа можност. Само 11% одговориле позитивно 

на ова прашање, односно еднаков процент од 11% од испитаниците одговориле негативно. 

 

 

 

Последното прашање од прашалникот дава препораки од страна на ГО за тоа што може да 

направи граѓанскиот сектор за да ја зголеми свесноста кај земјоделците за примена на ДЗП. 

Сите препораки се дадени подолу: 

11%

11%

22%

56%

д) Земјоделците не го применуваат кодот за ДЗП

г) Делумно финансиски причини, но пред се заштита 
на животната средина

в) Пред се финансиски, но делумно и поради заштита 
на животната средина

б) Со цел подобрување на состојбата со животната 
средина

а) Исклучиво поради обезбедување на финансиски 
средства од државата

Според ваше мислење, кои се главните причини поради кои 
земјоделците го применуваат кодот за ДЗП:

11%

78%

11%

Дали сметате дека земјоделците се доволно свесни за финансиските 
можности кои им се нудат доколку ја применуваат ДЗП?

а) Да б) Многу малку в) Не
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✓ Директни средби со земјоделците, 

✓ Постојана комуникација со земјоделците на терен и соодветни обуки, 

✓ Средби со земјоделците и надлежните институции за значењето на ДЗП, 

✓ Едукација во соработка со МЗШВ, АПРЗ, АХВ и МЖСПП, 

✓ Обука за модерни земјоделски пракси, 

✓ Директни средби со земјоделците, советување и информирање за бенефитите од 

примена на добра земјоделска пракса 

✓ Информирање, заедничка работа на терен со институциите и самите земјоделци, 

кампањи за подигнување на свеста кај производителите, медиумски притисок кон 

самите институции за почести контроли на терен, споделување на позитивни 

приказни, вклучување на ГО во процесите на измена на правилникот за ДЗП, 

граѓански надзор и слично, 

✓ Поголема информираност и едукација на земјоделците за примена на ДЗП 

✓ Да работат во делот на промоцијата на ДЗП и да повлекуваат финансиски 

средства за понатамошна едукација на земјоделците, институциите, локалната 

самоуправа, населението и заедницата воопшто. 

 

8. ПРЕПОРАКИ И ЗАКЛУЧОЦИ 

 

Врз основа на спроведената анализа на законодавството за животна средина и земјоделство 

и спроведените интервјуа и истражувања во соработка со претставници на надлежните 

институции и граѓанскиот сектор, подолу е даден преглед на заклучоци и препораки за  

услуги/алатки кои би можеле да се применат во однос на зголемената примена на ДЗП, 

управувањето со природните ресурси и примената на механизми за мониторинг на ДЗП во 

Република Северна Македонија.  

 

Она што може да се заклучи е дека постои тесна поврзаност помеѓу надлежностите и 

ингеренциите кои ги извршуваат различните институции во однос на заштита на животната 

средина (водата, воздухот, почвата) и извршувањето на земјоделските активности. Овие 
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надлежности се пропишани во домашното законодавство кое во голема мера е усогласено 

со Европското законодавство. 

 

Особено е важно да се истакне дека комуникацијата и координацијата помеѓу различните 

институции, но и меѓу секторското работење во рамките на институциите не е на 

задоволително ниво, односно потребна е зголемена координација помеѓу секторите во 

рамките на самите институциите, но и помеѓу институциите со цел зголемена примена на 

кодот за ДЗП. 

 

Понатаму, во однос на барањата кои земјоделците како крајни корисници ги исполнуваат 

во однос на примената на постојната регулатива, анализата на одговорите укажува на тоа 

дека исполнувањето на минималните услови за ДЗП и заштита на почвата се спроведува на 

добро ниво. Единствено заостануваат исполнувањата на минималните услови кои се 

однесуваат на анализата на хемиските својства на почвата и примената на ѓубрива согласно 

потребите за хранливи материи во почвата кои се оценети како доволни.  

 

Во однос на посебните минимални услови за заштита на водите најголем процент на 

исполнување се забележува кај користењето на водата од системот за наводнување и истото 

е оценето како многу добро, додека најниско исполнување се забележува кај заштита на 

водите од нитрати од земјоделството кое е оценето како доволно.  

Исполнувањето на останатите критериуми за копање на бунар на површина со состав на 

хидромелиоративните системи и заштита на подземните води од загадување со испуштање 

на супстанции се оценети дека се спроведуваат на добро ниво. 

 

Понатаму, во однос на исполнувањето на посебните минимални услови за добра 

земјоделска пракса при заштита на растенија од страна на земјоделците се оценети дека се 

спроведуваат на добро ниво. 

 

Во однос на посебните минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на 

животната средина при одгледување на животни може да се заклучи дека постојат 

највисоки оценки за нивно исполнување односно повеќето се оценети дека се исполнети на 
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многу добро ниво. Единствено процената на влијанијата врз животната средина на 

одгледувањето на животни е оценета дека се спроведува на добро ниво. 

 

Генералниот заклучок за исполнување на сите претходно наведени посебни минимални 

услови за ДЗП е дека земјоделците ја практикуваат ДЗП делумно и тоа само во одредени 

аспекти на заштита на животната средина. 

 

Исто така важно е да се заклучи дека граѓанскиот сектор може да биде партнер на 

надлежните институции во процесот на едукација на земјоделците за примена на кодот за 

ДЗП. Нивниот придонес може да се забележи во повеќе аспекти на работењето односно 

преку директно информирање на земјоделците, теренско работење со институциите и 

земјоделците, спроведување на различни кампањи за подигнување на свеста кај 

производителите, како и вршење на медиумски притисок кон самите институции со цел 

поголема транспарентност. Директната теренска комуникација на ГО со земјоделците за 

проблемите со кои тие се соочуваат може да претставува значаен придонес на ГО кон 

унапредување на процесите на измена на правилникот за ДЗП и сл. 

 

Следствено на погоре наведените заклучоци би можело да се извлечат следните препораки: 

 

 Неопходно е зајакнување на капацитетите за спроведување на ДЗП на повеќе нивоа 

во рамките на секторското работење на институциите кои имаат надлежности за ДЗП 

во согласност со законодавството. 

 Зајакнување на соработката и координацијата помеѓу институциите и секторите во 

рамките на институциите за примена и спроведување на ДЗП. 

 Во состав на МЗШВ, неопходно е дефинирање на формална надлежност во описот 

на работните места, пропишување на интерни процедури за постапките за следење и 

ажурирање на вкрстената сообразност и следствено обука за воведените постапки.    

 Неопходно е вработување на повеќе лица кои ќе работат на спроведувањето и 

имплементацијата на ДЗП. 
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 Потребна е поголема интеракција со земјоделците во повеќе аспекти и тоа при 

процесот на обезбедување на субвенциите, пополнување на апликации за користење 

на ИПА фондовите и спроведувањето на ДЗП. 

 Почесто излегување на терен од страна на надлежните институции со цел подобра 

комуникација и координација со земјоделците за секојдневните проблеми со кои тие 

се соочуваат при примената на кодот за ДЗП. 

 Креирање на механизми за следење на ДЗП во рамките на секторското работење на 

институциите во согласност со надлежностите на секторите предвидени со закон, 

односно негово регулирање со соодветен подзаконски акт. 

 Проширена примена на ДЗП во секторот за климатски промени, односно во делот на 

примена на практики за адаптација кон климатските промени со цел намалување на 

ефектите врз животната средина преку ажурирање на листата на посебни минимални 

услови. 

 Подготовка на подзаконски акт за методологијата за референтните мерни методи и 

параметрите за мерење и мониторинг на квалитетот и квантитетот на водните тела 

во зоните чувствителни на нитрати кој произлегува од чл.147 (6) од Законот за води. 

 Иницирање на проект за изработка на план за имплементација на Директивата за 

нитрати, каде ќе биде опфатено анализа на чинење на оваа Директива, временска 

рамка на спроведување и план на мерки и активности за имплементација. 

 Донесување на нови законски прописи за уредување на ДЗП и тоа во насока на 

зголемување на примената на минималните барања за заштита на животната средина 

и добра земјоделска пракса вклучени во системот на вкрстена сообразност, односно 

донесување на „Правилник за начинот на утврдување на несообразноста со 

вкрстената сообразност и висината на процентот на намалување на директните 

плаќања“. 

 Да се усвои Закон за заштитува на почвите во Република Северна Македонија, кој 

воедно ќе ги третира контаминираните локалитети и ќе превенира понатамошно 

загадување на почвите како медиум на животната средина.  

 Обезбедување на доволно финансиски средства со цел зголемена координација 

помеѓу институции со цел исполнување на барањата за следење на ДЗП. 
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 Организирање на редовни обуки на контролорите кои ги следат исполнувањата на 

барањата, но и обука на земјоделците со барањата на вкрстена сообразност. 

 Организирање на обуки за доквалификација на вработените во АФПРЗЗ и АППР и 

континуирано обезбедување на финансиски средства за нивна реализација. 

 Зголемено информирање, советување, насочување и едукација земјоделците за 

примена на минималните услови за добра земјоделска пракса и заштита на 

животната средина. 

 Зголемување на свеста кај земјоделците за финансиските можности кои им се нудат 

доколку ја применуваат ДЗП. 

 Зголемена транспарентност во однос на информирање на јавноста и земјоделците за 

исполнувањето на ДЗП од страна на земјоделците, како и извршените контроли и 

утврдената сообразност/несообразноста на исполнувањата на барањата за ДЗП и 

вкрстена сообразност 

 Во однос на граѓанскиот сектор неопходна е зголемена соработка и комуникација 

помеѓу надлежните институции и ГО, со оглед дека ГО може да претставува партнер 

на институциите во процесот на едукација на земјоделците во повеќе аспекти. 

 Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за спроведување на 

проекти кои се однесуваат на примена на кодот за ДЗП. 

 За зачувување и планска експлоатација на природните ресурси потребно е да се 

преземат мерки за планирање, вклучувајќи просторни планови на ниво на држава, 

регионални и локални, прогласување на заштитени зони, програми за ревитализација 

на загрозени области, стратешки пристап кон планирање и имплементација на 

инфраструктурни објекти на национално ниво, како и строго контролиран процес на 

урбанизација.   
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9. ПРИЛОЗИ 

Прилог 1 - Прашалник за спроведување на интервјуа со засегнатите страни во состав на  

МЖСПП 

Прилог 2 - Прашалник за спроведување на интервјуа со засегнатите страни во состав на  

МЗШВ 

Прилог 3 - Прашалник за спроведување на интервјуа со Граѓанските организации 
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