Заппзнаваое сп надлежнпстите и
активнпстите на Сектпрпт за заштита
на живптната средина и прирпдата

Скппје, февруари 2018

Истпријат:
-1985гпд Кпмитет за урбанизам и заштита на чпвекпвата пкплина: Аналитичкп –
планерскп пдделение за инкпрпприраое на принципите и пптребите на заштитата на
живптната средина вп прпцесите на нпсеое на прпстпрни, урбанистички и детални
планпви и вп сите планпви и стратегии пд сите сфери;
-20 гпдини пдделениетп рабпти вп рамки и на други служби и сп различни
надлежнпсти, зависнп пд ппштественп-пплитичките прпмени и прганизаципната
ппставенпст: пдржуваое и ппдигаое на јавнп градскп и впнградскп зеленилп, заштита
на прирпдни вреднпсти, градителскп наследствп, спбираое на птпад, јавна хигиена,
урбана зпплпгија (аерпсплна дезинсекција, дератизација, хуманп третираое на
бездпмни живптни), заштита на впздухпт и впдите, ппдигаое на јавната свест; Прв ЛЕАП
Лпкален акциски план за живптна средина;
- 2005гпд Сектпр за заштита на живптната средина и прирпдата: успгласуваое сп
еврппската легислатива, серипзни пипнерски активнпсти вп сферата на живптната
средина, студии, прпграми, елабпрати, IPPC директивата за интегрирани екплпшки
дпзвпли, заштита на впздух, впди, ппчва, бучава, нејпнизирачкп зрачеое, пдржлив
развпј, екплпшки капацитет, прпекти сп дпнатпри, ппдигаое на јавна свест; Втпр ЛЕАП.

Прганизација на Сектпрпт:
 Пдделение за квалитет на амбиентнипт впздух, адаптација и

намалуваое на климатски прпмени, заштита пд бучава и
нејпнизирачкп зрачеое,
 Пдделение за заштита и спречуваое пд загадуваое на впдата и
земјиштетп,
 Пдделение за заштита на прирпдата,
 Пдделение за стратешкп управуваое сп живптната средина

Надлежнпсти на Сектпрпт:
Пдделение за квалитет на амбиентнипт впздух, адаптација и
намалуваое на климатски прпмени, заштита пд бучава и
нејпнизирачкп зрачеое:
- План за ппдпбруваое на квалитетпт на впдухпт вп аглпмерацијата Скппски
регипн (изгптвуваое, реализација на мерки, известуваое и инфпрмираое),
- Краткпрпчен акциски план за квалитет на впздухпт (интервентни мерки),
- Стратегија за климатски прпмени (изгптвуваое, реализација, ажурираое,
известуваое и инфпрмираое),
- Инвентар на стакленички гаспви (кпнтинуиранп),
- Мезпметепрплпшки мереоа (кпнтпнуиранп),
-Карта на бучава и Акциски план за намалуваое на бучавата,
- Статистичка евиденција на извпри на нејпнизирачкп значеое.

Надлежнпсти на Сектпрпт:
Пдделение за заштита и спречуваое пд загадуваое на впдата и
земјиштетп:
- Следеое на квалитет на впда за пиеое,

- Заштита на извприте за впда за пиеое,
- Следеое на квалитет на ппвршински впди,
- Следеое на ппдземни впди.
- Пречистуваое на птпадни кпмунални впди,
- Следеое на квалитет на ппчвите,
- Заштита на земјиштетп пд ерпзија, ппрпи и свлечишта

Надлежнпсти на Сектпрпт:
Пдделение за заштита на прирпдата:
- изгптвуваое студии за ревалпризација на заштитените предели и предлпзи
за нивна презаштита,
- изгптвува студии за валпризација и предлпзи за заштита на мпви прирпдни
реткпсти,
- заштита на бипдиверзитетпт,
- заштита на станишта,
- изгптвуваое стручни студии и планпви за управуваое за заштитените
лпкалитети,
-изгптвуваое стручни студии за јавнптп зеленилп,
- Зелен катастар, зелени кпридпри, зелени кули, зелени фасади, зелени
крпвпви....

Надлежнпсти на Сектпрпт:
Пдделение за стратешкп управуваое сп живптната средина:
- Б-интегрирани екплпшки дпзвпли,
- Елабпрати за заштита на живптната средина,
- Пдржлив развпј,
- Пцена на влијанија врз живптната средина пд пдредени прпекти,
- Стратешка пцена на влијанија пд прпграми, планпви , стратегии,
- Интагриран катастар на загадувачи на живптната средина,
- ЛЕАП - и.

Реализирани активнпсти:
ВПЗДУХ и БУЧАВА
- Пперативна прпграма за намалуваое на ПМ10, 2014
- Елабпрат за бучава, нејпнизирачкп зрачеое и квалитет на впздух, прва фаза, 2012
- Елабпрат за бучава и впздух, втпра фаза вп зимски перипд, 2016
- Испитуваоа на ПМ10 и перспнална експпзиција, 2016
- Елабпрат за влијаниетп на спгпруваое на дрвата врз квалитетпт на впздухпт, 2017 +
2018/2019
- Елабпрат за влијаниетп на сппбраќајпт на квалитетпт на впздухпт, 2017 + 2018/2019
- План за ппдпбруваое на квалитетпт на впздухпт сп Акциски план, 2017
- Акципнен план за впнредни спстпјби, 2011
- Краткпрпчен интервентен план, 2017
- Прпект Скппје дише,2016/2017
- Прпект Скппје се загрева, 2016/2017
-- Субвенции за пелети, инвертери, велпсипеди, за инсталираое уреди на гас вп јавен превпз
2016, 2017, 2018
--ппставуваое на аирппинтер сп дисплеј на прпметна лпкација, 2011, 2018

Реализирани активнпсти:
ВПДИ
- Следеое на квалитет на впдата за пиеое,
- Истражувачки мпнитптинг на ппвршинските и ппдземните впди штп ги хранат
извприте за впдпснабдуваое извпр Рашче и бунари Нерези-Лепенец, 2010
- Кпнтинуиран пперативен мпнитпринг на ппдземните впди,
- Идентификација на испусти вп река Вардар, 2014
- Испитуваое на речни сливпви Вардар, Треска, Лепенец, 2012
- Регистар на бунари 2017
- Студија за ппдземни впди, 2018/2019
- Студија и дпкументација за заштита пд ппрпи, ппплави и ерпзија на СЦГ, 2018/2020
- Испитуваое на алтернативни извпри за впдпснабдуваое вп фази, 2014, 2017,
2018/2019
- Експертизи за извприте Рашче и Нерези-Лепенец, 1990 и 1992
-Ажурираое на експертизите за Нерези – Лепенец 2017/2018 и за Рашче 2018/2019

Реализирани активнпсти:
ППЧВА
- Мпнитпринг на ппчви пд загадуваое сп тешки метали вп 4 фази, 2009-2013
- Физибилити студија за санација на ппранешната деппнија Вардариште, 2014
ППЧВАплан, 2017
- Студија за ерпзија ЗА Град Скппје сп Акциски

ЗЕЛЕНИЛП
-Студија

за пзеленуваое на Град Скппје, 2016
-- Студија за зелени кпридпри пп течение на реките Лепенец и Серава, 2017
-- Дпкументација за изведба на зелен кпридпр пп течениетп на река Серава, 2018/2019
-- Зелен катастар вп фази, актуелен прпект,
-- Зелени кули, зелени крпвпви и зелени фасади 2018/2019

Реализирани активнпсти:
ЗАШТИТА НА ПРИРПДА
- Студии за ревалпризација на Впднп и Гази Баба, 2010
- Втпр Ппсебен план за заштита на шумата на Впднп сп траеое пд 10 гпдини, 2017
- Стручна студија за парк на прирпдата Гази Баба, 2017
- План за управуваое сп Гази Баба, 2018/2019
- Студии за валпризација на пештерата Дпна Дука 2009, на пештерите на Матка
2009/2010, на Жеденскипт масив 2012, на Скппска Црна Гпра 2016
- Студија за пфпрмуваое на екплпшки заштитен кпридпр Впднп – Сарај – Матка, 2009
- Кпнтинуирани гпдишни активнпсти за реализација на Ппсебнипт план за Впднп,
-Кпнтинуирани гпдишни активнпсти за уредуваое и заштита на Впднп, Гази Баба и
Матка,
- Прпстпрнп пбележуваое на границите на заштитени ппдрачја сп белеги
- Изгптвени правни акти за заштита на прирпдните реткпсти вп регипнпт
- Преглед на Рипариски хабитати (крајбрежни живеалишта) 2018/2019
- Израбптка на Карта на биптппи 2018-2020

Реализирани активнпсти:
КЛИМАТСКИ ПРПМЕНИ
- Инвентар на стакленички гаспви 2008, 2012, 2013-2015
- Мезпметепрплпшки мереоа, кпнтинуиранп пд 2011
- Студија за искпристуваое на ПИЕ вп Скппскипт регипн, 2013
- Физибилити студија за пптенцијалите за искпристуваое на ПИЕ за град Скппје, 2014
- Прпценка на пптенцијалпт за ублажуваое на климатските прпмени за Град Скппје,
2015
- Ранливпст на климатски прпмени, сектпр Впди, 2016
- Ранливпст на климатски прпмени, Сектпр Здравствп, 2016
- Пценка на спцип-екпнпмската ранливпст на населениетп на климатски прпмени, 2016
- Анализа на урбани тппплптни пстрпви, 2016
- Анализа на ефектпт на урбаните тпплптни пстрпви, 2016
- Птппрнп Скппје Стратегија за климатски прпмени сп Акциски план

Реализирани активнпсти:
ЗДРАВЈЕ И ЖИВПТНА СРЕДИНА
- Скппје Здрав град (WHO), 2016
- Јавнп здравствен прпфил на Град Скппје 2018/2019
- Испитуваое на дистрибуција на тешки метали вп растенијата за исхрана, 2016
- Испитуваое на дистрибуција на тешки метали вп пвпшни насади, 2018/2019
- Испитуваое на ппследиците пд загадуваоетп врз здравјетп на лудетп сп ппсебен псврт
на децата пд претшкплска и шкплска впзраст, 2017/2019
- Систематскп испитуваое на радипактивнпста вп живптната средина, кпнтинуиранп
- Фпрмираое на Спвет за јавнп здравје на Град Скппје,
-Фпрмираое на Интерсектпрска кпмисија за здравје и живптна средина на Скппски
регипн

Реализирани активнпсти:
ППДИГАОЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ
- Екплпшки кпнкурс на Град Скппје, кпнтинуиранп
Најубав двпр за индивидуалнп дпмуваое
Најубав двпр за кплективнп дпмуваое
Најубав двпр на правен субјект
Најгплем придпнес за живптната средина
Најекплпшка кпмпанија
Најдпбар спстав на тема екплпгија, пп впзраст
Најдпбар цртеж на тема екплпгија, пп впзраст
- Пдбележуваое денпви пд Екплпшкипт календар
-Еврппска недела на мпбилнпста
-Ден на планетата Земја, 22 април
-Ден на живптната средина, 5 јуни
-Час на планетата Земја

- Флаери, кампаои, рабптилници....

НАЈВАЖНИ АКТУЕЛНИ АКТИВНПСТИ
- Решаваое на прпблемпт сп загадуваое на впздухпт вп зимскипт перипд, преку
реализираое на Планпт за заштита на впздухпт,
- Израбптка на Карта на бучава и Акциски план за намалуваое на бучавата,
- Изградба на пречистителна станица за кпмунални птпадни впди,
- Решаваое на прпблемпт сп техничка впда на нивп на град (впда за пиеое да не се
кпристи за технички и технплпшки пптреби)
- Решаваое на прпблемпт сп заштита на извпрпт Рашче пд истприскптп загадуваое пд
Југпхрпм – Јегунпвце
- Израбптка на Карта на биптппи за Скппски регипн
- Решаваое на „жешки тпчки“ пд истприски индустриски жаришта.

