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ПРЕДЛОГ 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.5/02) и член 10, став 1, точка 2 од Законот за Градот Скопје 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.55/04), Советот на Град Скопје, на својата __ 

седница, одржана на __________ 2014 година, донесе 

 

 

ПРЕДЛОГ - ПРОГРАМА 

за изменување и дополнување на Програмата на активности од областа  

на заштитата на животната средина и природата на подрачјето на  

Град Скопје за 2015 година 

 

 

1. Во глава 2. Заштита од бучава, точката 2.1.Изработка на Стратешка карта за бучава и 

Акционен план за намалување на бучавата во животната средина, во поднасловот 

Потребни финансиски средства, текстот се менува и треба да гласи: За реализација на 

активноста не се потребни финансиски средства, а во поднасловот Извршител, по 

зборовите Секторот за заштита мна животната средина и природата, се става точка и 

останатиот текст се брише. 

 

2. Во глава 7. Унапредување на зелените површини, во точката 7.1.Изработка на Зелен 

катастар на град Скопје, во поднасловот Потребни финансиски средства, износот се 

менува и гласи 2.000.000,00 денари, а во поднасловот Извршител, текстот се брише и 

гласи: УНДП во рамки на поширок проект за кофинансирање со град Скопје, а во 

соработка со ЈП Паркови и зеленило. 

 

3. Во глава 8. Заштита и унапредување на заштитени локалитети, после точката 8.4. се 

додава нова точка 8.4.а.Изработка на стручни документи за заштита на локалитетот 

парк на природата Гази  Баба 

Цел: 

Изготвена стручна документација неопходна за заштита и унапредување на локалитетот 

Гази Баба 

Образложение: 

Законот за прогласување на локалитетот парк – шума Гази Баба за парк на природата 

(„Сл.гласник на Гр.Скопје“ бр.44/15) предвидува изработка на стручни документи за 

заштита, уредување и управување: 

 Стручна студија со повеќе основи (дендролошка, фитоценолошка, педолошка, за 

заштита од поплави, за зонирање на просторот и др.), согласно член 7, став 2; 

 План за управување, согласно член 8; 

 Геодетски елаборат за обележување на границите на заштитеното подрачје, 

согласно член 5. 

Активности: 

Се предвидува изготвување на наведените стручни документи, неопходни за заштита, 

управување, уредување и унапредување на паркот на природата Гази Баба. Врз основа 

на Стручната студија, чиј составен дел се повеќе тематски основи, ќе се врши заштитата 
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на локалитетот. Планот за управување треба да ги опфати планираните мерки и 

активности за заштита на локалитетот, земајќи ги предвид сите засегнати страни. 

Геодетскиот елаборат се изработува за да се воведе заштитеното подрачје во подлогите 

на Геодетската управа. 

Потребни финансиски средства: 

За изработка на стручната документација се потребни вкупно 4.500.000 денари, и тоа: 

1.500.00 за Стручната студија, 1.000.000 за Планот за управување и 2.000.000 за 

Геодетскиот елаборат. 

Средствата се предвидени во Буџетот на Град Скопје за 2015 година. 

Извршител: 

Извршителот ќе биде избран по пат на јавна набавка. 

 

4. Во глава 9. Спроведување на одредени законски процедури, точка 9.1.1. Оценка на 

влијанија врз животната средина, се брише. 

 

5. Во глава 10. Проекти од областа на животната средина, во точката 10.4. Проект „Скопје 

– здрав град“, во поднасловот Потребни финансиски средства, износот се менува и 

гласи 250.000,00 денари.   

 

6. Оваа Програма стапува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Град 

Скопје. 

 

 

Бр. ___________      ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ 

_____________                        НА ГРАД СКОПЈЕ 

       С К О П Ј Е                Ирена Мишева 
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Образложение 

Предложените измени на Програмата на активности од областа на заштитата на животната средина и 

природата на подрачјето на Град Скопје за 2015 година („Службен гласник на Град Скопје бр.16/14) 

генерално се во насока на подобрување на условите за нејзиното реализирање, а дел се резултат на 

новодонесена законска регулатива која предвидува обврски за Градот Скопје. 

 

Со промената под реден број 1, се врши измена на потребните средства и извршителот на активноста 

од точката 2.1.Изработка на Стратешка карта за бучава и Акционен план за намалување на 

бучавата во животната средина. Градот Скопје е дел од поширок твининг проект на МЖСПП за 

зајакнување на капацитетите, преку кој е добиена техничка помош (компјутери и софтвер) потребна за 

изработка на Карта на бучава. МЖСПП ќе организира и дополнителн обуки, по што Секторот за 

зажтита на животната средина и природата самостојно ќе го отпочне изготвувањето на овој обемен 

документ. Останува проблемот околу собирањето на теренски податоци потребни за пресметување на 

бучавата, кои ќе се обезбедат преку друг проект. 

 

Со промената под реден број 2, се врши измена на потребните средства и извршителот на активноста 

од точката 7.1.Изработка на Изработка на зелен катастар на град Скопје. Предвидено е 

зголемување на потребниот износ на средства за 500.000 денари, со што износот ќе изнесува 

2.000.000 денари. Извршител на работите ќе биде УНДП во рамки на проектот: Регионален проект 

„Зголемувањена на урбаната отпорност со примена на ИКТ за вклучување на намалувањето на 

ризиците од катастрофи и климатски промени во главните текови во Ерменија, Македонија и 

Молдавија“. Овој голем проект опфаќа уште две точки од оваа прогрма – Инвентарот на стекленички 

гасови и Стратегијата за климатски промени, при што компонентата ЗЕЛЕНИЛО е од исклучително 

значење за намалување и за прилагодување на климатските промени. Со овие средства на Град 

Скопје и дополнителните средства на УНДП, кои со анекс – договор ќе станат дел од големиот проект, 

ќе се обезбеди техничка опрема, обука и реализација на активностите на Зелениот катастар. 

Истовремено, при активностите на терен, со обезбедената покретна ртехничка опрема ќе се собираат 

податоци потребни за изработка на Картата за бучава.  

 

Со промената под реден број 3, се предвидува додавање на нова точка 8.4.а. Изработка на стручни 

документи за заштита на локалитетот парк на природата Гази  Баба, која се наметнува со 

донесување на Законот за прогласување на парк – шумата Гази Баба за парк на природата, односно со 

обврските за Град Скопје, предвидени со Законот. 

 

Со промента под реден број 4, се брише точката 9.1.1. од причини што не се очекува потреба од 

изготвување ОВЖС и Елаборат за животна средина до крајот на 2015 година. 

 

Со промената под реден број 5, во точката 10.4. Проект „Скопје – здрав град“ се зголемува износот 

за 100.000 денари заради утврдениот износ за членство во оваа мрежа. 

 

Поаѓајќи од изнесеното, се предлага на Советот на Град Скопје да ја донесе оваа предлог – одлука. 

 

 

 

Градоначалник на Град Скопје 

 


