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1. ВОВЕД 

 
Локалниот еколошки акционен план на општина Демир Капија претставува програма на 
акции со интенција да се идентификуваат и решат проблемите во животната средина на 
подрачјето на општината. Грижата за подигање на квалитетот на животната и работна 
средина и предлагањето мерки и нивна реализација за заштита на животната средина, 
претставува основа на кој почива изработката на еколошкиот план. Подигањето на свеста 
на секој поединец, но истовремено и потенцирање и посочување на обврските и 
надлежностите на сите институции од кои зависи квалитетот на средината во која живее и 
работи човекот, се еден од столбовите за остварување на основната цел за развој на 
одржлива заедница. 
 
ЛЕАП-от ги утврдува проблемите во животната средина кои влијаат на квалитетот на 
здравјето на луѓето и на екосистемот во општината и пошироко. Со овој план се предлагаат 
мерки и активности за разрешување на сите воочени проблеми во животната средина, се 
утврдуваат приоритети за акција за најиндикативните сериозни нарушувања со цел да се 
обезбеди развој на зедницата врз квалитативни основи. Со тоа ЛЕАП-от ја потврдува и 
својата развојна компонента со која се отвара визија и перспектива за заштита на 
здравјето на човекот и негово делување во еколошки поквалитетна животна и работна 
средина.  
ЛЕАП-от е производ на ангажирањето на поголема група на експерти од различни области, 
владини институции со широка лепеза на надлежности од локално и национално ниво и 
организации и поединци од јавноста кои ја застапуваат јавната свест и мислење за сите 
прашања поврзани со квалитетот на животната средина.  
 
 

2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН (ЛЕАП) 
 

Основните цели на ЛЕАП-от се во насока на:   
• Дефинирање, проценка и поставување на проблеми од областа на животната 
средина кои имаат влијание на квалитетот на живеењето,  
• Презентирање на проблемите и приоритетите во животната средина на прегледен 
и достапен начин на јавноста, 
• Развивање на стратегии и активности за намалување на ризиците по животната 
средина и квалитетот на живеењето, 
• Зголемување на јавната свест, 
• Зголемување на одговорноста за заштита на животната средина,  
• Зголемување на поддршката од јавноста за инвестициите во областа на животната 
средина, 
• Развивање на план за спроведување на активностите, 
• Активно вклучување на јавноста во реализација на инвестициите во областа на 
животна средина,  
• Остварување на транспарентност во сите фази на изготвување на документот, 
• Усогласување на планот за спроведување на активностите согласно реално 
расположивите финансиски средства,  
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• Утврдување на основните показатели врз база на кои ќе се мери и оценува 
напредокот во остварувањето на предвидените цели и задачи, 
• Основен извор на информирање на реализација на активностите, 
• Остварување на можностите за зајакнување на локалната власт и демократија и 
социјалната и економската благосостојба,  
• Остварување на интегрален оджлив развој,  
• Идентификување на финансиските извори во функција на реализација на 
проектите за одржлив развој. 
  
 

3. ОСНОВНИ ПРИДОБИВКИ ОД ИЗРАБОТКАТА  НА  ЛЕАП 
 

Основни придобивки за секоја Општина и нејзините жители од изработката на ЛЕАП-от се:  
• Воспоставување на структура помеѓу општествените чинители на локално ниво во 
Општината, 
• Информирана јавност за постоечките проблеми од областа на животната средина, 
• Зголемена јавна свест за прашањата поврзани со животната средина,  
• Успешно развивање на стратегии за решавање на проблемите од областа на 
животна средина, 
• Создавање на услови и локални капацитети за привлекување и реализирање на 
идни инвестиции,   
• Подобрување на квалитетот на живеењето, 
• Подобрување на економскиот и социјалниот амбиент во Општината, 
• Зајакнување на капацитетите на Општината.  
 
 

4. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ ЗА МОНИТОРИНГ И АБДЕЈТИРАЊЕ НА АЖУРИРАН 
ЛЕАП ЗА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 

 
Главната цел на проектот е преку ажурирање и абдејтирање на постоечките документи за 
животна средина или поконкретно постоечкиот документ ЛЕАП да се постигне 
поефективно управување со животната средина во општина Демир Капија. Ваквото 
ажурирање на податоците од веќе изготвените документи,  ќе допринесе за формирање 
на квалитативна база на податоци за управување со животната средина.  
Новиот абдејтиран ЛЕАП за општината ќе допринесе за зголемување на бројот на проекти 
од областа на заштита на животната средина и ќе претставува основа за подготовка на 
годишни планови за работа на општината, а воедно и ќе се создаде можност за креирање 
и развој на нови проекти на локално ниво што битно ќе допринесат за заштита на 
животната средина.  
Со изработката на новиот – ажуриран и абдејтиран ЛЕАП ќе се постигне подобрување на 
квалитетот на услугите што граѓаните ги добиваат од страна на општината, а се во насока 
на подобрување и унапредување на животната средина, што индиректно води кон 
подобрување на квалитетот на живеење.  
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4.1. Задачи за мониторинг и абдејтирање на ажуриран ЛЕАП за општина Демир Капија 
 

Врз основа на претходно наведените цели и во рамките на оваа задача, почетна точка во 
процесот на ажурирање и абдејтирање на постојниот ЛЕАП е да се оцени 
имплементацијата на претходно изработениот ЛЕАП со цел надградување на податоците 
согласно променетата состојба на територијата на општинина Демир Капија во периодот 
од усвојување на ЛЕАП-от па се до денес.  
Воедно процесот на ажурирање и абдејтирање на постојниот ЛЕАП, се одвиваше преку 
анализа на постојните релевантни документи за општината и преку спроведување на 
интервјуа со релевантните чинители од општината како и постојана комуникација со 
општинските лица од тимот кои се ангажирани за потребите на проектот. Беа 
организирани две работилници на кои се изврши прочистување на документот со веќе 
завршени проекти и активности со цел согледување на потребите за активности во 
наредните 5 години. Се формираше и тим на локални експерти од општината кои помагаа 
во анализата на постојните документи. Имајќи во предвид дека локалните експерти се  
лица кои се комплетно запознаени со моменталната ситуација и проблемите со кои се 
соочуваат граѓаните од општината несомнен е нивниот придонес кон идентификување на 
основните проблеми со кои се соочува општината во областа на животната средина.  
 
 

5. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА  
 

Како прв чекор беа организирани состаноци со претставници на општинската 
администрација од повеќе сектори, вклучувајќи ги и јавните претпријатија од општината, 
како и лица од тимот кои ќе бидат ангажирани за потребите на проектот и ќе учествуваат 
во обезбедување на сите потребни податоци и информации за постојните документи и 
степенот на нивна досегашна реализација во општина Демир Капија. 
Подолу е даден преглед на фазите по кои се одвиваше мониторингот, абдејтирањето и 
ажурирањето на ЛЕАП-от за Општина Демир Капија 

 
I Фаза - Скрининг и идентификација 

• Скрининг на моменталната ситуација во општина Демир Капија, односно на се што 
е реализирано по усвојување на ЛЕАП-от во 2006 година, 

• Скрининг на сите извештаи, студии, стратешки и плански документи и проекти за 
заштита и унапредување на животната средина во општина Демир Капија, 

• Идентификување на засегнатите страни во општина Демир Капија, 
• Идентификување на локалните експерти во општина Демир Капија. 

 
II Фаза – Анализа  

• Анализа на постоечките документи, извештаи, стратешки и плански документи и 
реализирани проекти во општина Демир Капија преку организирање на две 
работилници, 

• Анализа на меѓународни проекти имплементирани за заштита и унапредување на 
животната средина во општина Демир Капија, 

• Компаративна анализа на планираните и имплементираните активности во 
постоечкиот ЛЕАП за општина Демир Капија, 

• Анализа на финансиските инструменти на локално ниво во општина Демир Капија, 
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• Спроведување на интервјуа со релевантните чинители  во општина Демир Капија, 
•  Анкета за јавното мислење на граѓаните на територијата на општина Демир Капија, 
• Дистрибуирање на анкетните ливчиња, 
• Прибирање на пополнетите анкетни ливчиња, 
• Обработка на податоците добиени од анкетните ливчиња. 

 
III Фаза – Реализација 
(Пишување на ЛЕАП документот) 

• Пишување на нацрт ЛЕАП документ,  
• Дискусија и забелешки по нацрт ЛЕАП документот на Локалниот Комитет, 
• Пишување на Предлог ЛЕАП документ,   
• Јавна расправа, 
• Последна ревизија и усвојување од страна на Локалниот Комитет, 
• Подготвување на финален документ.  

 
IV Фаза – Финализација  
(Постапка за усвојување на Совет на Општина) 
Јавен увид  

• Вградување на забелешките, подготвување на финална верзија, 
• Разгледување и усвојување на документот од страна на Советот на Општината, 
• Превод  на ЛЕАП-от за општина Демир Капија од македонски на англиски јазик, 
• Печатење и публицирање на финалната верзија на ЛЕАП-от. 

 
 

6. ЗАКОНСКА РАМКА 
 

Апрокисимацијата на законската регулатива во областа на животната средина јасно ја 
дефинира и утврдува методологијата и потребата за донесување на – Локален Еколошки 
Акционен План за животна средина во рамките на утврдените политики во Националниот 
Еколошки Акционен План. Со овие закони и законите во областа на децентрализацијата, – 
Локалните Еколошки Акциони Планови за животна средина станаа важна алатка во 
имплементацијата на проектите на одржливиот развој и подобрувањето на квалитетот на 
живеењето. Ваквиот интегрален пристап во управувањето со медиумите во животната 
средина со непосредно вклучување на јавноста е гаранција дека процесите на 
децентрализацијата се во вистинска насока да обезбедат целосно и квалитетно 
функционирање на локалните власти. 
Обврската за изработката на ЛЕАП произлегува од членот 60 од Законот за животна 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/2010) според 
кој „Советот на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, врз основа 
на оцената на своите специфични состојби и потреби, а во согласност со Националниот 
акционен план за животната средина, донесуваат локални акциони планови за животната 
средина, во осгласност со методологијата од членот 61 став (3) на овој закон“.   
ЛЕАП-от на општина Демир Капија е усогласен со насоките посочени во Националниот 
еколошки акционен план кој е усвоен во 2006 година и во него се утврдени три основни 
цели: заштита на човековото здравје, подобрување на состојбата на животната средина и 
нејзина заштита и одржливо користење на природните ресурси. 
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7. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИ И СОЦИО-ЕКОНОМСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ОПШТИНАТА 
 
 

7.1.  Природно-географски карактеристики 
 
7.1.1.   Географски карактеристики 
 

Општината Демир Капија се наоѓа во јужниот дел на Република Македонија, односно во 
југоисточниот дел на Тиквешката котлина на исклучително важна географска-стратегиска 
позиција. Општината лежи на координатите меѓу 220 00" и 220 30" ширина и  410  15" и 410  
30" должина, со просечна висина од 622 м.н.в.   
Општина Демир Капија зафаќа површина од 309 км2, на нејзината територија има вкупно 
4.545 жители со просечна густина на населеност од 15 жители/км2. Во Општината има 
вкупно 15 населени места, додека пак учеството на градското население во вкупното 
население изнесува 75,3% (Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија). 

Тиквешката котлина главно го опфаќа просторот на средниот тек на реката Вардар и тоа од 
неговиот истек од Клисурата Велешка  на северозапад па се до Демиркаписката клисура на 
југоисток. Во одредена смисла, под поимот Тиквешија се подразбираат рамничарските 
терени од  двете страни на река Вардар, познати под името Повардарие, почнувајќи нешто 
северозападно од устието на Брегалница во Вардар па се на југоисток до устието на 
Бошавица, потоа долината на Црна река од истекот и од Тиквешката клисура до вливањето 
и во река Вардар, брановидните терени и речни долини што се наоѓаат помеѓу Црна и 
Бошавица, како и ниските падински делови на планините што ја оградуваат котлината од 
соседните области. Границата на Тиквешката котлина на североисток и исток ја сочинуваат 
венците на планината Конечка (Серта) југоисточната и западната венците и ограноците на 
Мариовско-Магленските планини, додека нејзината северозападна граница ја чини 
ниската планина Клепа. 

 

Во административно-територијален поглед, Демир Капија го губи статусот на општина во 
1957 година по што влегува во составот на Општина Неготино. Во 1996 година со новата 
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територијална поделба и формирање на општината, Демир Капија го враќа статусот на 
Општина.  
Општината спаѓа во пограничната територија со Република Грција со оддалеченост на 
општинскиот центар од 40 км од македонско-грчката граница.  
Во состав на општината влегуваат следните населени места: градот Демир Капија и селата 
Барово, Басвица, Бистренци, Драчевица, Дрен, Иберли, Клисура, Кошарка, Копришница, 
Корешница, Прждево, Стрмашево, Челевац и Чифлик. 
Општина Демир Капија се граничи со соседните општини: Неготино, Кавадарци, Гевгелија, 
Валандово и Конче. Со Општина Неготино се граничи од Црвени Рид по вливот на 
Прждевска река во Вардар и планината Сврачка, продолжува преку рамниште над с. 
Прждево, поминува по Голем Рид и завршува до Бошкова Падина. Границата со Општина 
Кавадарци почнува од Бошкова Падина преку планините Омот и Чука, поминува покрај 
Марјанска планина до врвот Кусо Борче од каде што по врвот Студена Глава до Штудер, 
Ветерникот, преку река Вардар по Луткова река до Мали Карадак граничи со Општина 
Валандово. По планината Крк Џамија, врвот Бел Камен, преку Бели Рид и Висок Рид, 
границата со Конче завршува до Црвени Рид.  
Поволната сообраќајна положба на Демир Капија во просторот на Република Македонија 
е евидентна. Демир Капија се наоѓа на најважните сообраќајници во Република 
Македонија: Железничката линија Белград - Скопје - Солун - Атина и меѓународниот пат Е-
75. Сообраќајницата Белград - Скопје - Солун - Атина низ вековите претставувала, а и денес 
претставува главна сообраќајница во Република Македонија, на која се надоврзуваат сите 
патишта што водат источно и западно од долината на реката Вардар. 
Општина Демир Капија има важна географска-сообраќајна поврзаност. Познато е дека по 
долината на реката Вардар од порано минувал значајниот Вардарски пат кој води од 
Солун и Пела на југ минувал низ Демиркаписката Клисура и ги поврзувал на север 
градовите Антигонеа (Неготино), Стоби, Била Зора (Велес) и Скупи (Скопје). Овој пат не го 
изгубил своето значење и во средниот век. Сообраќајот се одвивал и по воден пат бидејќи 
Вардар бил пловна река, низ која со сплавови се извезувале најразлични земјоделско-
сточарски производи. Со пуштањето на железничката линија Скопје-Солун во 1873 година 
пловниот сообраќај по река Вардар сосема исчезнал.  
Железничкиот сообраќај низ Демир Капија добивал се поголемо значење, така што во 
поново време, по реконструкцијата, модернизацијата и електрификацијата тој има и 
меѓународно значење. 
По долината на река Вардат денес води меѓународниот автопат Е - 75, кој, како  и 
железничката линија има големо регионално значење. Овој пат, кој има меридијанско 
протегање, преку Демиркаписката клисура на југ, ја поврзува Гевгелиско-Валандовската 
котлина понатаму со Солун и со Земјите на Блискиот исток. На север овој пат ја поврзува 
Демир Капија со Скопје и другите земји од Европа. 
Демир Капија преку регионалниот пат R - 109  е поврзана со Конопиште - Мушев Гроб - 
Рожден, со R - 122  со Пепелиште - Неготино, додека преку стариот макадамски пат R - 103 
со Скопје и Гевгелија.     
Покрај овие сообраќајници, низ територијата на општина Демир Капија поминува - 
нафтоводот Солун - Скопје. Наведените сообраќајници претставуваат главни артерии низ 
кои се одвива целокупниот промет во Републиката и помеѓу Републиките на Балканот и 
пошироко.    
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7.1.2.  Климатски карактеристики 
 

Општина Демир Капија  има разнообразни климатски карактеристики што се должат на 
нејзината географска положба, близината на Егејското море, како и самата конфигурација 
на теренот - релјефните особености. Во просторот на Тиквешијата постојат три климатски 
влијанија: медитеранско (средоземноморско), континентално и планинско. Овие три 
климатски карактеристики имаат одредено меѓусебно влијание, поради што во одредени 
реони на котлината се јавуваат модифицирани климатски посебности, што се одраз на 
теренските, хидрографските и други услови на теренот. 
Продорот на медитеранската клима во Тиквешијата доаѓа преку Демиркаписката клисура  
поради што е и најизразита во просторот на Повардарието, а потоа опаѓа во другите 
делови од котлината во зависност од конфигурацијата на теренот. Како последица од 
делувањето на медитеранската клима овој крај спаѓа во редот на топлите и сушни реони 
на нашата Република. 
Продорот на континенталната клима доаѓа преку Велешката клисура, долината на 
Брегалница и Конечката планина. Широката отвореност на рамничарскиот и разбранетиот 
благ и низок ридчест дел према ова влијание доведува до снежен продир на 
континенталната клима во поголемит простор. Одликите на ова климатско влијание се 
отчитуваат во снижување на температурата на воздухот, во зголемување на врнежите, 
јачината на ветровите и други климатски особености, посебно во однос на климатската 
погодност на летото. При преовладување на континенталната клима се јавуваат долги и 
ладни зими со краткотрајни ниски температури кои се спуштаат и под - 20 C˚.  
Планински клими ги опфаќа главно високите планински и падински делови на регионот. 
Влијанието на планинската клима на пониските и рамничарски делови на котлината се 
непознати. Основните одлики на планинската клима се: ладни и суви зими со мошне ниски 
температури и обемни падавини, влажност, облачност и магли. 
Климатските особености во овој крај зависат од делувањето на двете најсилни климатски 
влијанија - Медитеранското и Континенталното. Како резултат на меѓусебното влијание 
можат да се забележат неколку основни карактеристики. 
Летата се топли и суви, а средната месечна темпетарура паѓа во месец август (37 C˚). 
Мразеви најчесто има во почетоткот на пролетта па се до Април, додека пак есенските 
мразеви се честа појава кон крајот на месец Октомври и почетокот на месец Ноември. 
Температурата на земјиштето ретко е пониска од 0 C˚, што е од особено значење за 
земјоделското стопанство. 
Највисоко измерена температура на воздухот по долината на реката Вардар е забележана 
на  24 јуни 2007 година и тоа температура од 45,7 C˚, додека пак најниско измерената 
температура е од -23 C˚, измерена на 19. 12. 2001 година. 
Просечната годишна количина на врнежите изнесува околу 400-500 мм, а во некои години 
количината на врнежите се спушта и пониско и до 238 мм. Распоредот на врнежите е 
нерамномерен. Најмалку дожд паѓа во месец Јули, а најмногу во месеците Мај и 
Декември. 
Поради влијанието на медитеранската клима вегетацискиот период трае 192 дена, т.е. од 
месец Април па се до првата половина на месец Октомври. Во текот на вегетацискиот 
период во месеците Јуни, Јули и Август владеат суши, кои нанесуваат големи штети. 
Во однос на ветровите во Демир Капија, преовладуват два правци на ветрови - северен 
(Вардарец) и јужен (медитерански - југо). Северните ветрови се силни и ладни поради што 
влијаат врз снижувањето на температурата. Јужните ветрови – југо, најчесто дуваат во 
текот на летото и носат големи горештини. Покрај овие два правци дуваат и други ветрови 
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- источен, западен и северозападен кои имаат одредено влијание врз формирањето на 
климатските особености на просторот. Максимално измерена јачина на ветер во 
метереолошката станица во Демир Капија е измерена од 25 m/s или 94 km/h. 
 

7.1.3. Релјефни  карактеристики 
 

Највисока кота во Демир Капија е местото  Волчјак со 1159 м.н.в на Конечка планина, а 
најниска е на речното корито на реката Вардар со 85 м.н.в. 
Општина Демир Капија спаѓа во тиквешкиот регион. Тиквешката котлина има 
разнообразен и разигран терен, кој просторот го прави богат со релјефни посебности, 
облици и форми. Котлината, набљудувана во целина, претставува претежно планинско и 
полупланинско подрачје. Од нејзината површина една петтина се висорамнини.  

                                
Планинските венци што ја оградуваат котлината од југ, југозапад и запад се високи и 
нивните највисоки врвови изнесуваат над 1.500 м.н.в. Овие планини и нивните огранци се 
претежно пошумени и тоа со висока вегетација, додека падинските делови се делумно 
обраснати со ниска растителност, а дел голи. Како последица на слабата пошуменост на 
падинските делови, тие се подлежни на дејството на атмосферските води, поради што 
терените се избраздени од бројните порои кои оставиле печат врз релјефот на котлината. 
Источниот планински обод на котлината кој го сочинуваат венците на планината Серта 
(Конечка планина) - за разлика од планинските венци што ја оградуваат Тиквешката 
котлина од југ, југозапад и запад се слабо пошумени и голи, освен поедини делови кои се 
обраснати со висока шумска вегетација. Од таа причина падините на Конечката планина се 
испресечени со суводолици низ кои за времето на силните дождови и топење на снежниот 
покривач се сливаат јаки порои што го разоруваат теренот и причинуваат штети.   
Низинските делови на Тиквешката котлина ги сочинуваат рамничарските терени долж 
речното корито на река Вардар, како и тесните рамнини околу коритата на реките 
Бошавица, Дошница и другите помали водени токови.  
Најголемите рамнини се наоѓаат долж реката Вардар, од нејзиниот истек од Велешката па 
се до излезот од Демиркаписката клисура, по долж реките Дошница и Бошавица па се до 
вливот во реката Вардар. Овие две  рамнини претставуваат најниски делови на котлината, 
а едновремено се и најплодните терени за одгледување на земјоделски, индустриски 
фуражни и други култури. 
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Ридчестите терени, особено оние што се наоѓаат помеѓу долните текови на Дошница и 
Бошавица се поволни за одгледување на винова лоза, на кои во текот на последните 
неколку години се подигнати  значајни плантажни насади на винова лоза, а исто така се 
погодни и за одгледување на други земјоделски култури. 
 

7.1.4.   Геолошки карактеристики 
  

Територијата на Демир Капија се карактеризира со различен геолошки состав и сложена 
тектонска структура. Демир Капија и припаѓа на Вардарската зона, која е обликувана во 
вид на тектонски ров и е составен од карпи, чија старост датира од преткамбискиот 
(најстариот) период, па се до квартерот. Од овој најстар период се сретнуваат метаморфни 
карпи, а застапени се и графитни шкрилци, кварцити, амфиболити итн. Од мезозојската 
ера најзастапени се јурските карпи, претставени со варовници, серпентини и чисто 
карбонатни варовници, во кои има присуство на талк и магнезит, изразито застапени во 
Демиркаписката клисура. 
Забележително е присуството на карпи од кенозојската ера и тоа од периодот на 
полеогенот и посебно на квартниот период. Демиркапиското земјишно подрачје за време 
на неогенот било езерски базен, чии води по долгото и сукцесивно спласнување на Егејско 
Море, преку клисурата истекле во него. 
Во ерата на дилувиумот дошло до целосно сушење на почвата со разместување на 
долното течение на река Вардар и со неговите оживеани една по друга регресивни 
ерозии. По езерскиот период Тиквешката котлина останало најмногу глина и песок, а по 
нејзините краишта сочувани се трагови од езерски крајбрежни релјефи тераси од слоеви 
на палеозојски и мезозојски карпи. Околу реката Вардар кај Демир Капија има дебели 
слоеви од модри шкрилци врз кои лежат дебели наслаги од карпи и варовник. 
Рњката Вардар ги сече овие карпести наслаги правејќи ја Демиркаписката клисура мошне 
длабока, широка и долга-права планинска клисура. Страните и се градени од модри 
шкрилци , преку кои лежат слоеви на модра крупна вар со мезозојска старост.  

 
7.1.5.  Структура на земјиштето 
 

Изградената област од градот во Општина Демир Капија зафаќа површина од 198 ха и е 
покриена со Генералниот урбанистички план, при што произлегуваат следните податоци: 
 
Земјишна структура во ридско планински региони: 
 Шуми 16.198,70 ха 
Пасишта 5.563,50 ха 
Обработливо земјиште 5.029,00  ха 
 
Земјишна структура во регионот која го вклучува и градот: 
Обработливо земјиште околу 4.940,00 ха 
Необработливо земјиште околу 3.048,70 ха  
 
Проценти на земјиште во општината: 
Земјишна структура Проценти % 

Шуми 44,62 
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Пасишта 15,33 
Обработливо земјиште 13,85 
Необработливо земјиште 8,40 
Останато 17,80 
 
Проценти на делот на сопственост на земјиштето во општината: 
Земјишна структура Државна сопственост % Приватна сопственост % 

Шуми 1,15 43,47 

Пасишта 0,16 15,17 
Обработливо земјиште 4,50 9,36 
 

7.1.6.  Шумски екосистеми и вегетација  
 

Шумите и пасиштата зафаќаат најголем дел од вкупните површини во Демир Капија. 
Демир Капија е најниска географска точка на подножјето на североисточната страна на 
Кожув планина и западната страна на Серта планина, на 90 м.н.в. Кожув планина е богата 
со дрвен шумски фонд, а најзастапени се листопадните видови и тоа: дабот, габерот, 
прнарот, а помалку застапени се буката и борот. Покрај реките најмногу е застапена евла, 
лешка и платан.  
Дрвото платан, од кое има цели насади, е заштитен со Законот за шуми како природна 
реткост на дрвните видови кој расте на одредени површини. 
На Демиркаписката клисура се наоѓа шумската заедница Phillspeo-Juniperetum excelsae 
која често ја зафаќаат шумски пожари, а  самото подрачје се карактеризира за подрачје на 
кое постепено е редуцирана оваа шумска заедница. 
Општината опфаќа повеќе екосистеми кои се категоризираат во центри со висока флорна 
разновидност на виши растенија во кои влегува Демиркаписката клисура како и делови 
низ кои поминува река Дошница. 

 
7.1.7.   Водоснабдителен систем  

 
Како најзначаен извор на водоснабдување се јавуваат акумулациите и површинските води 
кои се најзначајни за задоволување на човековите потреби за вода. 
Акумулациите зафатени од различни типови на брани овозможуваат користење на 
нивната вода како за водоснабдување на општината така и за наводнување на 
земјоделските површини. Планирана е изградба на ХМС „Дошница“ која ќе обезбеди 
водоснабдување на Општина Демир Капија и Општина Неготино и наводнување на 
одредени земјоделски површини кои не се опфатени со ХМС „Тиквеш’. За оваа изградба 
изработена е физибилити студија, при што потребно е да се обезбедат финансиски 
средства, со кои ќе се овозможи нејзина реализација. 
Значењето на површинските води е поради тоа што се многу распространети на 
територијата на општината, а како протечни води најголема улога играат водотеците на 
реките Вардар, Дошница и Бошавица. 
Водоснабдувањето, подетално е прикажано во следните подточки: 
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а.  Водовод  
 
Околу 60 % од  водоводниот систем е постар повеќе од 30 години и претежно е изработен 
од азбестно-цементни цевки. Со цел замена на азбестните цевки поднесено е барање за 
изработка на техничка документација. 
Освен Демир Капија околните села кои влегуваат во општината се снабдуваат со вода 
преку сопствени водоводи во чиј составен дел влегуваат бунари, цевоводи и разводни 
мрежи. Со водоводите во селата управуваат Месните заедници, но од страна на Советот на 
општината во 2011 година донесена е одлука, водоводите во селата да бидат под 
надлежност на ЈКП Бошава. Оваа одлука започна да се спроведува постепено, од причина 
што во некои села се наидува на отпор кај мештаните во процесот на преотстапување на 
водоводната мрежа.  
Во градот Демир Капија постои и колексторски систем, но потребно е да се изгради 
пречистителна станица. Фекална канализација има само за градот и селата Бистренци и 
Корешница.  
Изграден е нов резервоар за вода со големина од 380 м3 кој што е од локален карактер и 
служи само за населението на Демир Капија. Во летните периоди во одредени високи 
зони се појавува недостаток на притисок на мрежата. Затоа е потребена изградба на уште 
1 резервоар со цел отстранување на овој проблем. Новиот резервоар за вода општината 
предвидува да биде изграден на местото Илимов Рид.  
Останатите населени места имаат свои водоснабдителни системи. 
 
Структура на домаќинства според опременоста со инсталации на становите во кои живеат 

Извор: Попис: 2002 
 

Квалитетот на водата за пиење во градот се мери 2 пати месечно на две мерни места од 
страна на Завод за здравствена заштита, а секој понеделник се испитува нивото на хлор во 
водата за пиење. 
Одговорноста за контролата на квалитетот на водата за пиење во селските водоводи ја 
имаат месните заедници кои сами ангажираат лаборатории за вршење на овие 
испитувања.  Имајќи во предвид дека контролата се врши периодично, а не континуирано, 
не е исклучена веројатноста од појава на стомачни заболувања и заразни болести.  
Проблемите со недостаток на вода за пиење во летниот период најмногу се чувствува во 
селата, додека пак во градот Демир Капија со овој проблем се соочуваат жителите на ул. 
Партизанска. 
Главни причини за проблемите со снабдување со вода во летниот периот се:  

• ограничена издашност на изворите и бунарите во населените места, 
• големи загуби во мрежата поради мал профил на цевките и дотраеност на истите 

(40% загуба на вода), 
• голема потрошувачка на вода за пиење поради користење на истата за 

наводнување. 

Општина 
Демир Капија 

Вкупен број 
на 
домаќинства 

Учество (%) на домаќинства кои живеат во станови со 
инсталации за: 
Водовод и канализација  

 1385 94,7 
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б.  Акумулирани води 
 
За акумулирање на вода потребна за водоснабдување на Демир Капија и Неготино и 
наводнување на земјоделските површини се планира изградба на камено-насипна брана 
Бучевник на река Дошница со можност за акумулирање од 14,5 милиони м3, за што е 
потребно изградба на брана со висина од 70 м. Браната ќе се користи за добивање на 
електрична енергија преку постоечката ХЕЦ Дошница и планираната ХЕЦ  Дошница 2. 
Вкупните трошоци потребни за изградба на браната, системот за водоснабдување, 
инфраструктурата за наводнување и производство на електрична енергија би изнесувале 
50,1 милиони евра.  За изведба на оваа камено насипна брана општината има изработено 
физибилити студија со цел да се испита можноста и исплатливоста на овој проект. Инаку 
планираната ХЕЦ Дошница 2 е поврзана со камено насипната брана и претставува втора 
фаза во овој проект. Главниот проблем за реализација на овој проект се големите 
финансиски средства. Општината се соочува со проблем во нивното обезбедување. 

 
в.  Проточни води  

 
Површинските води се најзначајни за задоволување на човековите потреби за вода. 
Нивната значајност е поради тоа што:   

• тие се најраспространети и се најблиски до  местата на  човековата активност, 
• проточните води ја формираат речната мрежа со нејзиниот екосистем,  
• проточните води се резултат на процесот на одводнуваната сливна површина, 
• тие ги одведуваат употребените и отпадни води. 

 
Мерка за просторната дистрибуција на површинското истекување е специфичното 
истекување q (l/s/km2). Состојбата на специфичното истекување за река Вардар на 
подрачјето на Демир Капија која влегува во среден слив на реката изнесува 6.3 q (l/s/km2). 

 
Табела на просечни протекувања на реката Вардар на водомерен профил Демир Капија 
Река Вод. Профил Слив 

Км2 
Протек  
Qsr (m3/s) 

Спец. протек 
q (l/s/km2). 

Вардар Демир Каппија 22,301 134,50 6,3 

 
 

Табела на карактеристични просечни протекувања на река Вардар на водомерен профил 
Демир Капија 
Река Вод. профил Протекувања во  m3/s 

Qsr Qsr 

75% 

Qsr 

98% 

Qsr veg Qsez Qmin Qmin 

90% 

Вардар Демир Капија 134,5 101,1 43,6 120,4 60,62 10,1 12,9 

 
Qsr -  средно годишно протекување 
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 Qsr 75%- средно протекување во 75% сушна година   
Qsr 98%- средно протекување во 98% 
Qsr veg- средно протекување во критична сезона IV - IX 
Qmin-  апсолутно минимално протекување 
Qmin 90 -  минимално протекување со 10% појава 
 
 
7.2.    СОЦИО-ЕКОНОМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ  

 
7.2.1.  Индустрија  
 

Во општината постојат извонредни услови за развој на лозарството што придонесува на 
овој простор најрано да созрева грозјето и најрано да се откинува првиот грозд од сортата 
мускат, а малку подоцна да се берат и раните сорти кралица и кардинал. Овие трпезни 
сорти на грозје се многу барани и ценети на пазарот. Исто така квалитетни се и сортите 
жилавка, смедеревка, бела, теран, кратошија, вранец, гаме, алиготе, ризлинг и други. 
Најзастапени се следниве сорти вино: жилавка, прокупец, демиркаписко бело и 
смедеревка. 
За лозарството постои се поголем интерес како високо доходовна гранка. Тиквешијата 
изобилува со многу преработувачки капацитети и тоа со визбите во Кавадарци, Неготино и 
Демир Капија. Во Демир Капија е изградена винарска визба која е најмала во областа со 
капацитет од 4.100 тони, но и најстара, бидејќи постои од 1933 година како сопственост на 
кралот Александар Караѓорѓевиќ. Таа е единствена визба од предвоениот период, која е 
постојано проширувана за да го достигне сегашниот капацитет.  Во општина Демир Капија 
функционираат следните винарии: Попова Кула, Еленови, Вила Марија, Агропин, Капија, 
Радевски, Филе и Тиквешко сонце. 
Со распадот на крупните земјоделски комбинати меѓу кои бил и ЗИК "Повардарие" во 1994 
година под стечај потпаѓа и Земјоделското стопанство во Демир Капија. До дефинитивно 
решавање на правната состојба, стопанството до 1998 година привремено под закуп го 
превземал ТП "Корал".  

 
Винарска визба Попова Кула, Демир Капија 

 
Освен лозарството во општина Демир Капија во мали размери е развиено и 
индивидуалното сточарство, со кое се занимава претежно локалното население. 
Најголема е живинарска фарма САЛМАК, која брои околу 120 000 грла живина. Фармата е 
идентифукувана како А ИСКЗ инсталација, а процесот на одгледување на живината е 
целосно автоматизиран. Во мал број се среќава и индивидуално одгледување на кози и 
овци. 
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Индустриските капацитети кои функционираат во Демир Капија се следните: 
 
Вид на индустрија Назив 
Винарија Агропин 
Дрво-граѓа Лири Брокер 
Леб и бели печива Алтимакс 
Рибарство-рибници Рибник Дошница 
Винарија Попова Кула 
Живинарство Салмак 
Леб и бели печива, житни 
култури 

Вкус 

Производство на печурки Уником 3 
Винарија Винарија Радевски 
Прехрамбена Хати Лада 
Дрво граѓа Дрво компани 
Рециклирање Еко метал 
Леб и бели печива, житни 
култури 

Клас 

Винарија Винарија Капија 
Винарија Винарија Филе 
Винарија Винарија Тиквешко Сонце 
Трикотажа Бари Текс 
Трикотажа Тоше Текс 
Трикотажа Елена Текс 
Рибарство-рибници Акватика Рибник 
Пчеларство Пчеларска фарма Јукач 
Хортикултура Мац Греен Доо 
Асфалтна база Гранит 
Сепарација ДТУ Анел Макс 97 
Сепарација Каменолом Копришница 
 

 
7.2.2. Туризам 

 
Непосредниот релјеф околу Демир Капија има посебно место во развојот на туризмот кој 
досега не го добил своето право место во општинскиот развој на населбата. Релјефните 
особености на овој крај од тиквешијата се извонредни елементи за туристичка активност, 
како што се претходно споменатата Демиркаписка клисура, ретко убавите стени, кањоните 
на Иберлиска река која се влива во река Вардар во самата клисура и ги дели источните 
стеновити маси на клисурата на два дела, потоа отворот на тунелот што го создава 
кањонот на Иберлиската река. Убавините на клисурата претставуваат посебна атракција за 
туристите и минувачите да се восхитуваат на творештвото на природата. 
Клисурата е долга околу 19 км и се наоѓа помеѓу Тиквешката котлина на северозапад и 
Бојмија на југоисток. Страните и се изградени од модри шкрилци, преку кои лежат слоеви 
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на модра крупна вар со мезозојска старост. Високи се до 1000 m и се многу стрмни. 
Најстрмни се во камениот дел при влезот на Вардар во клисурата. 
 

 
 
Посебен елемент за идниот развој на туризмот претставуваат природните реткости на овој 
крај, т.е. спелеолошките природни појави кои се создадени во варовничките маси на 
Демиркаписката клисура. Во овој дел на демиркаписко постојат повеќе спелеолошки 
појави - пештери кои му биле познати на населението уште одамна, но недоволно се 
испитани и проучени можностите за нивната туристичка експлоатација. Познати се повеќе 
пештери од кои поголеми и позначајни се Бела Вода и горни и долни Змејовец. Овие 
пештери претставуваат природни реткости кои можат да се користат во туристички цели. 
Бела Вода е најголема пештера во Демиркаписко со вкупна должина на двата канала 955 
м (долни канал 722 м и горни канал 233 м). Змејовез е помала пештера, но е  богата со 
пештерски накити - сталагмити и сталактити.  

 
Спелеолошките појави и богатството на истите темелно се проучени од Д-р Душко 
Мановиќ, кој има издадено научен труд: Пештерите во Демир Капија.    
Од пештерите најпознати и делумно истражени се Горни Крастоец и Бела Вода лоцирана 
непосредно до старата траса на патот за Гевгелија. Карстниот подземен хидропотенцијал 
не е соодветен на површината на карстниот масив што резултира со ретки појави на 
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празнења на карстниот издан. Најпознати се изворите над населеното место Клисура каде 
што истите се од контактен тип и варираат во зависност од количините на водениот  талог.  
Постојат уште две пештери: Долни и Горни Змејовец. Едната, Долни Змејовец е со 
должина од 40 м и има религиозно значење за мештаните. Втората, Горни Змејовец е со 
должина 150 м и се наоѓа на надморска височина на 701 м. Пештерата е богата со 
драпери, сталактити и сталагмити, со што може да се споредува со Постојинската Јама во 
Словенија. 
Она што е интересно и што предизвикува внимание на секој посетител е постоењето на 
пештерите во Демир Капија, кои за жал, се уште не се доволно истражени и проучени и 
достапни за пошироката јавност. Во клисурата постојат повеќе пештери, од кои шест се на 
левата долинска страна, а три се во ридот на Крастоец. Најинтересна е пештерата „Бела 
Вода" расположена покрај стариот пат за Гевгелија. Вкупната должина на пештерските 
канали изнесуваат 955 м. Дното на долниот канал постепено се издига, на места се 
проширува во галерии, а некои имаат урнати карпи од таванот, кој го одделува од горниот 
канал. Долниот канал нема пештерски накит, бидејќи е млад по својот постанок, а по 
дното има песоци, што укажува на повремен водотек низ пештерата. На крајот на каналот 
е Маргаритино езеро со пречник 8 х12 м и различна длабочина од 4 до 8 м. Горниот канал 
на некои места има пештерски накит.  

Од обилното природно и културно-историско наследство во Вардарскиот регион, посебно 
се издвојува споменикот на природата „Демир Капија“ кој претставува значаен ресурс за 
развој на туризмот. Долгогодишната традиција за производство на вино овозможува 
развој на винскиот туризам.  

7.2.3 Развој на еколошко-културниот туризам и неговото влијание врз 
животната средина 

 
Еколошко-културниот туризам може да има значајна улога во развојот на општината и 
затоа е потребно активно да се промовира неговиот развој и да се превземаат активности 
со цел привлекување на што повеќе туристи. Изобилството од природни реткости во 
Општина Демир Капија,  археолошките и спелеолошките наоѓалишта, ретките животински 
видови, богатата флора и фауна како и убавата клисура, само го потврдуваат фактот дека 
во Општина Демир Капија може да се развива еколошки – културен туризам. Општината 
треба да работи на сериозно промовирање на она што се нејзини природни богатства, а 
сето тоа треба да биде поддржано со соодветни, сместувачки и инфраструктурни 
капацитети. За таа цел потребно е да се направи стратегија за развој на еколошкиот 
туризам, како и влијанието на овој вид туризам врз животната средина.  

 
7.2.4.    Финансиски сектор 

 
Во Општина Демир Капија постои еден огранок на Стопанска Банка. Граѓаните на Демир 
Капија за своите потреби ги користат услугите од оваа Банка.  ПТТ Демир Капија е втората 
институција каде што граѓаните можат да ги вршат своите секојдневни потреби. 
 

 7.2.5.  Демографски карактеристики 
 
а)  Структура на население  
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Вкупно население во Општина Демир Капија,  домаќинства и станови 

 
Oпштина 

 

 
Вкупно население 

 
Домаќинства 

 
Станови (сите видови 

живеалишта) 

Д. Капија 4545 1387 1789 

Извор, попис 2002 
 

Вкупно население во Општина Демир Капија спред изјаснување за национална 
припадност 

Општина Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Срби Бошњаци Останати 

Д. 
Капија 

4545 3997 23 344 16 132 1 32 

100% 87,94% 0,51% 7,57% 0,35% 2,90% 0,02% 0,70% 
Извор, попис 2002 

 
Табела на пет годишни групи на возраст по пол 
возрасни групи вк. население 

според 5 годишни 
групи на возраст, по 
пол-вкупно (2) 

вк. население 
според 5 годишни 
групи на возраст, по 
пол-мажи (2а) 

вк. население според 
5 годишни групи на 
возраст, по пол-жени 
(2б) 

вкупно 4545 2347 2198 
0-19 1137 598 539 
20-59 2575 1375 1200 
>60 823 372 459 

Извор, Попис 2002 
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Б. Вкупен број на вработени и невработени лица 
 
Вкупното население во Општина Демир Капија на возраст од 15 и повеќе години, според 
активноста 

Демир 
Капија 

Вкупно Економски активни Еконосмки 
не активни вкупно вработени невработени  

Мажи 4098 2713 2231 482 1385 

Жени 3926 1946 1480 466 1980 

Вкупно 8024 4659 3711 948 3365 
                        Извор ДЗС , попис 2002 

 
Население, работна сила и стапка на невработеност 
 
Општина 
 

 
Население 

 
Работна 
сила 

 
Вработени  

 
Невработени  

 
Стапка на 
невработеност 

 
Стапка на 
вработеност 

Демир 
Капија 

4545 1849 1029 820 44,33 32,8 

 Извор ДЗС , попис 2002 
 
Учество на мажите и жените во економски активното население: 
 
Општина 
 

 
Работна 
сила 

 
Мажи 

 
Жени 

 
Мажи % 

 
Жени % 

 
Демир 
Каапија 

 
1849 

 
1145 

 
704 

 
61,9 

 
38,1 
 
Извор попис 2002 

7.2.6. Образование 
 
На територијата на општина Демир Капија фукнционира едно основно училиште кое се 
наоѓа во градот Демир Капија, и четири подрачни основни  училишта сместени во 
населените места Корешница, Бистренци, Прждево и Челевец. Воедно општината 
располага и со една детска градинка – Борис Трајковски. Овие училишни капацитети се 
доволни и ги задоволуваат потребите за Општина Демир Капија.  
Во Општина Демир Капија нема институција каде што може да се следи настава за средно 
образование. Голем број од учениците кои завршиле основно образование се запишуваат 
во најблиското средно училиште во Општина Неготино и Општина Кавадарци или пак во 
другите градови на Република Македонија. Високо образовни институции не се застапени. 
Во последните години се забележува одлив на високо-образовно население од општината, 
поради неможноста за соодветно вработување. 
 
 
             7.2.7.   Здравство 
  
Во 1977 година е изградена новата здравствена установа Здравствена станица Демир 
Капија која е во составот на Здарвствениот дом во Неготино.  
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Во здравствената станица се дава примарна здравствена заштита на населението во 
Демир Капија и околните населени места за кои е организирана и редовна посета на лекар 
и сестра и тоа два дена неделно за давање на превентивна здравствена заштита. 
Со новиот Закон за здравствена заштита овој здравствен дом е приватизиран при што 2 
ординации по општа медицина се дадени под концесија. Третата ординација по општа 
медицина во општина Демир Капија е приватната здравствена ординација „ВЕТА“. 
Освен во градот Демир Капија, постојат и приватни ординации во населените места 
Бистренци и Прждево. 
Што се однесува пак до стоматолошките ординации на територијата на општината 
фукнционираат две стоматолошки ординации, двете се приватни од кои едната е дадена 
под концесија.  
Во општината функционира една аптеката - Етно фарм, која ги опслужува граѓаните со 
потребните лекови. Аптеката, исто така е дадена под концесија.  

 

                                
 
 

8. РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНИОТ ЈАВЕН ТРАНСПОРТ И СООБРАЌАЈОТ НА 
ПОДРАЧЈЕТО 
 

8.1. Инфраструктура на територијата на Општина Демир Капија 
 
Подолу е даден преглед на патиштата во општината, како и на оние кои се реконструирани 
и доизградени. 

 
Состојба на патишта од 31.12.2003 до 2010 година 
Асфалтирани патишта  

 Должина Ширина Површина Состојба 
Д-Капија - Дрен 7,00 км 4.00 м 28,00 км2 5,8 км 

реконструиран 
М1 - Прждево 4,00 км 3,00 м 12,00 км2 иста 
П103- Клисура 1,00 км 3,00 м 3,00 км2 асвалтиран 

Вкупно 12,00 км  43,00 км2  
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Земјени патишта 
 Должина Ширина Површина Состојба 

Чифлик- Драчевица 6,50 км 3,00 м 19,50 км2 иста 
Корешница-

Челевец 
5,40км 4,00м 21,60км2 иста 

Прждево-Бесвица 4,50км 3,00м 13,50 км2 иста 
Дрен-Копришница 4,50км 4,00м 18,00км2 иста 
Челевец-Иберли-

Кошарка 
5,70км 4,00м 22,80км2 иста 

П103-Клисура 1,3км 3,00м 3,90км2 иста 
Вкупно 27,90км  99,3км2  
 

          8.2.   Магистрална, регионална и локална  инфраструктура  
 

Демир Капија се наоѓа на најзначајната сообраќајна комуникација која ја поврзува западна 
Европа со Грција, а преку неа со Турција и другите земји од блискиот исток. Тоа се 
автопатот Е-75 (Братство и единство) и железничката линија  Белград - Атина. Преку овие 
две сообраќајници се одвиваат главно сите стопански и други токови помеѓу наведените 
земји, а посебно истите претставуваат и најзначајни туристички артерии.  
Патот Е-75 има меридијанско протегање, преку Демиркаписката клисура на југ ја поврзува 
Гевгелиско-Валандовската котлина, понатаму со Солун и земјите од Блискиот исток. На 
север овој пат ја поврзува Демир Капија со Скопје и другите земји од Европа. 
Демир Капија преку регионалниот пат R-109 е поврзана со Конопиште-Мушев Гроб - 
Рожден, со R-122 со Пепелиште - Неготино, додека преку стариот макадамски пат R-103 со 
Скопје и Гевгелија. Покрај овие сообраќајници, низ територијата на Oпштина Демир Капија 
поминува нафтоводот Солун - Скопје. Наведените сообраќајници претставуваат главни 
артерии низ кои се одвива целокупниот промет во Републиката и меѓу Републиките на 
Балканот и пошироко. 
Воедно доста значајна е и изградбата на новиот патен правец Демир Капија - Смоквица кој 
ќе има големо значење за зголемување на економскиот и стопанскиот развој на 
општината. Но, од друга страна изградбата на автопатот ќе има и одредени влијанија врз 
животната средина и тоа особено врз: шумите, реките и потоците, животинските видови, 
земјоделието, археолошките наоѓалишта, квалитетот на воздухот ќе биде загрозен поради 
зголемената емисија на гасови поради зголемениот сообраќај.Овие влијанија ќе бидат 
присутни и при изградбата на автопатот и при негоавата експлоатација. Со цел да се 
намалат односно ублажат овие влијанија, општината ќе мора да превземе одредени 
мерки за ублажување и превенција. Потребно е мерките да соодветствуваат согласно 
фазата на изградба, односно потребни се посебни мерки за време на изградбата на 
автопатот и посебни мерки при експлоатацијата на автопатот. Мерките кои треба да се 
превземат јасно се утврдуваат во Студијата за оценка на влијанието врз животната 
средина, која е законска обврска и мора да биде изработена за ваков вид на проект. 
 
Покрај овој патен правец, Демир Капија располага и со патиштата кои ги поврзуваат 
населените места и се од витално значење за општината. Па така значајна улога за 
развојот на Демир Капија и населените места од Бошавијата е постојаната сообрајќајница 
Демир Капија - Мрежичко, која за овие населени места има големо стопанско значење, 



         Локален акционен план за животна средина за општина Демир Капија (ЛЕАП) 

 26 

бидејќи преку овој пат се врши целокупниот промет помеѓу Демир Капија и населени 
места од наведеното подрачје.  
 
Градот има сопствена компанија за вршење на јавен меѓуградски превоз на патници - Дека 
Дооел,  но поголемиот дел од редовниот превоз на патници го вршат компании од други 
општини како што се: Млаз Богданци - Богданци, ЖАС Трансбалкан - Гевгелија, Транскоп - 
Битола и Струмица експрес – Струмица. 
На територијата на општината се врши такси превоз од страна на неколку регистрирани 
авто такси  фирми кои ги задоволуваат секојдневните потреби за превоз  на граѓаните на 
општината и тоа ДЕКА Дооел со четири такси возила, Логан Такси со четири такси возила, 
Лаки – Пет – Дооел со едно такси возило и Такси Марче – трговец поединец со едно такси 
возило.  
 

8.3.  Железнички сообраќај 
 
Покрај автобускиот сообрајќај, поради економичноста големо учество зема железничкиот 
превоз на патници. Железничкиот сообраќај низ Демир Капија добива се поголемо 
значење во поново време, така што по реконструкцијата, модернизацијата и 
електрификацијата тој има меѓународно значење.  
И покрај релативната сообракајна поврзаност на Демир Капија сепак се јавува потребата 
од реконструкција и изградба на нови патишта. Општината работи на реконструкција на 
постоечките патишта, но интензитетот се одвива бавно поради потребата од огромни 
финансиски средства за изградба и реконструкција на патиштата. 
 
     8.4. Бучава-локации за мерни места во Град Демир Капија 

 
Согласно со член 7 од Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета 
дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава ( Сл. весник на РМ бр 1/2009),  
Правилникот за гранични вредности за нивото на бучава во животната средни (Сл.весник 
на РМ бр 147/2008) и Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места 
(Сл.весник на РМ.бр. 120/2008), локациите на мерни станици и мерни места од кои се 
следи влијанието од изворите на бучавост во животната средина се дефинирани во четири 
степени и тоа: 
 
1.Подрачје со I степен на заштита од бучава 

 
- Мерењата  на Ld  се извршени на ден 07.03.2011г, во период од 16-17 часот; 
- Мерењата  на Lв  се извршени на ден 07.03.2011г, во период од 21-22,30 часот; 
- Мерењата  на Lн  се извршени на ден 08.03.2011г, во период од 04-05,00 часот; 
 

 
  Ниво на бучавост  во dBA 
 Мерна станица 

 
Ld 

(50) 
Lв 

(50) 
Lн 

(40) 
1 Локалитет Дошница 45,3 42,4 38,8 
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2.Подрачје со II степен на заштита од бучава 
 

- Мерењата  на Ld  се извршени наден 09.03.2011г, во период од 16-17 часот; 
- Мерењата  на Lв  се извршени наден 09.03.2011г, во период од 21-22,30 часот; 
- Мерењата  на Lн  се извршени наден 10.03.2011г, во период од 04-05,00 часот; 

 
  Ниво на бучавост  во dBA 
 Мерна станица 

 
Ld 

(55) 
Lв 

(55) 
Lн 

(45) 
1 Детска Градинка „Борис Трајковски“ 42 56 39 
2 Основно Училиште 66 52 41 
3 Амбуланта 65 49 38 
4 Градски Парк 46 42 37 
5 Ул. Наум Наумов 65 58 43 
6 Населба 11 Октомври 55 50 39 
7 Ул. Партизанска 63 55 38 
8 Ул. Борис Кидриќ 62 58 49 
9 Ул. Радњанска 58 53 36 

 
3.Подрачје со III степен на заштита од бучава 

 
- Мерењата  на Ld  се извршени наден 14.03.2011г, во период од 16-17 часот; 
- Мерењата  на Lв  се извршени наден 14.03.2011г, во период од 21-22,30 часот; 
- Мерењата  на Lн  се извршени наден 15.03.2011г, во период од 04-05,00 часот; 
 

  Ниво на бучавост  во dBA 
 Мерна станица 

 
Ld 

(60) 
Lв 

(60) 
Lн 

(55) 
1 Ул. Маршал Тито (Центар) 66 72 56 
2 Пазар 59 41 38 
3 Железничка станица 69 70 51 
4 Пицерија Парсифал 67 75 53 

 
4.Подрачје со IV степен на заштита од бучава 

 
- Мерењата  на Ld  се извршени наден 15.03.2011г, во период од 16-17 часот; 
- Мерењата  на Lв  се извршени наден 15.03.2011г, во период од 21-22,30 часот; 
- Мерењата  на Lн  се извршени наден 16.03.2011г, во период од 04-05,00 часот; 
 

  Ниво на бучавост  во dBA 
 Мерна станица 

 
Ld 

(70) 
Lв 

(70) 
Lн 

(60) 
  1  Индустриска зона Попова Кула 71 69 41 
2 УБ5 76 72 67 
3 Индустриска зона Корешница 79 42 39 
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Забелешка: 
Мерните места како што се Детска Градинка „Борис Трајковски“, Основно Училиште, Ул. 
Наум Наумов, Ул. Борис Кидриќ, Ул. Маршал Тито (Центар), Пазар, Железничка станица и 
УБ5 се изложени на големо загадување од оваа емисија (Бучавост) од следниве причини: 

• Низ овие мерни места или зони поминува железничката пруга која има интезивен 
сообраќај. Во периодот кога поминува воз, на овие мерни места се измерени 96 
db. Овој степен на бучавост преставува големо загадување за градот Демир Капија 
кои би можело да предизвика и несакани последици. 

Индикативните мерења се извршени со апарат за мерење на бучавост марка “testo 815“ 
кој го поседува општина Демир Капија и ги извршија овластени инспектори за животна 
средина. 

 
         8.5. Електроенергетска инфраструктура 
 
Електроенергетската структура во општината ја сочинуваат електроцентрала од проточен 
тип  и  ХЕЦ "Дошница". 
Електроцентралата започната е да се гради во 1948, а завршена и пуштена во работа во 
1952 година. Опремата што влегува во склоп на централата  како генератори, турбини и 
слично е инсталирана во 1952 год. Инсталираната сила на електроцентралата е 6 МW, а 
максималната сила која може да се добие на праг на електроцентралата 4,5 МW.  
 
Со поделбата на Електродистрибуција на 3 компании ЕЛЕМ, МЕПСО и ЕВН Македонија, 
оваа хидроцентрала и припадна на ЕВН Македонија, која пак додели концесија на чешката 
компанија Хидропол и притоа е направена целосна ревитализација на хидроцентралата со 
што инсталираниот капацитет на хидроцентралата се зголеми на 9 МW. 
 
        8.6. Енергетска ефикасност и искористување на обновливи извори на енергија 
 
Енергетската ефикасност е значајна затоа што значи помалку енергија за вршење на 
одредена услуга или за обавување на одредена задача. ЕЕ исто така допринесува за 
редуцирани емисии од согорувањето на фосилните горива, што индиректно допринесува 
за подобрување на локалната и глобалната животна средина.  
Имплементацијата на мерки за енергетска ефикасност покажуваат резултати во бизнис 
секторот, домаќинства, владини институции, училишта и индустрии и притоа ги 
намалуваат сметките за струја. Заштедените пари може да бидат потрошени за 
подобрување на животот и условите на работниците, потрошувачите, граѓаните.  
Доколку сите домаќинства во Македонија имаат енергетски ефикасно осветлување, 
поефикасно загревање и подобрена изолација, тие би постигнале енергетски заштеди од 
20% и повеќе или државата би можела да заштеда околу 500 GWh електрична енергија 
годишно.  
Комбинираната акција за развој на проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори 
на енергија може да донесе бројни бенефиции за локалната економија, и тоа одржлива 
индустрија и економска активност преку подобрена конкуренција во индустријата, 
креирање на нови работни места и намалување на невработеноста, подобрено 
обезбедување на енергија и почиста животна средина со намалување на стакленичките 
гасови.  
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Употребата на енергијата на локално ниво се карактеризира како неефикасна и воедно со 
високо ниво на употреба на електрична енергија. Зградите се стари, лошо оддржувани и 
им недостига изолација и нови прозори.  
 
Согласно Законот за енергетика општините мора да изработат и имплементираат 5 
годишен акционен план за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, 
вклучувајќи и мерки за нивна имплементација во училиштата, градинки, библиотеките и 
зградите на општинската администрација. 
  
Општина Демир Капија досега нема изработено акционен план за енергетска ефикасност, 
ниту пак има превземено конкретни мерки за подобрување на ефикасноста. Потребно е да 
се превземат мерки за замена на старите прозори со нови, кои ќе допринесат до намалена 
употреба на топлинска енергија. Воедно потребно е да се направи преглед на зградите кои 
имаат слаба изолација и имаат потреба од менување на изолацијата.  
 
Општина Демир Капија потребно е да превземе мерки за подобрување на енергетската 
ефикасност, и притоа да се постигнат одредени подобрувања во искористувањето на 
енергијата како во резиденцијалниот така и во индустрискиот сектор.  
 
Моментална ситуација со системот за греење во дел од зградите кои потпаѓаат под 
општината 
Во просториите на Локалната Самоуправа, во 2005 година има инсталирано два котли на 
струја.  
Тип на котел DE 24 - 18 KW 
Тип на котел ALES - 24KW 
 
Основното училиште и градинката користат заеднички котел поставен во 1983 година кој 
работи на нафта и дрва.  
Тип на котел ЕМО нафта-ТТУ дрва 
 
 
Што се однесува пак до обновливите извори на енергија, општината располага со огромен 
потенцијал од ветер, сонце, биомаса и геотермална енергија, но досега не се направени 
никакви истражувања со цел да се испита потенцијалот и да се превземат конкретни 
мерки за искористување на обновливите извори на енергија. 
Фактот дека Демир Капија е најтоплиот град во Македонија, јасно говори за фактот дека 
оваа општина е погодна за искористување на сончевата енергија. Но и покрај потенцијалот 
за искористување на сончевата енергија со кој располага општината, оваа енергија не се 
користи, со исклучок на еден незначителен процент кој се користи само за загревање на 
санитарна вода. Потребно е да се направат дополнителни анализи со цел утврудување на 
можностите за искористување на сончевата енергија, а потоа и стратегија за преземање на 
конкретни мерки.  
   
Во однос на ветровите во Демир Капија, главно преовладуват два правца на ветрови - 
северен (Вардарец) и јужен (медитерански - југо), но покрај овие два правци дуваат и 
други ветрови - источен, западен и северозападен кои имаат одредено влијание врз 
формирањето на климатските особености на просторот. Максимално измерена јачина на 
ветер во метереолошката станица во Демир Капија е измерена од 25 m/s или 94 km/h.  
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Освен овие мерења, направени се и мерења други поконректни мерења на брзината и 
потенцијалот на ветерот на територија на Општина Демир Капија не се направени. За таа 
цел потербно е да се направат мерења и физибилити студија со која ќе се истражи 
потенцијалот на ветерот на територија на општина Демир Капија.  
 
 
         8.7. Култура  

 
Во општината работи Домот на културата кој по земјотресот во 1986 година е 
реконструиран. Во Домот на културата во состав на единицата сценско - музички 
самодејности членуваат: Куд Мирка Гинова, Драмскиот театар Мирка Гинова, Народниот 
оркестар, Тамбурашкиот оркестар, Пеачката група и Балетската група.   
Во 1963 год. формирана е драмската секција Мирка Гинова која подоцна прераснува во 
аматерски театар кој како таква работи и денес. Овој вид на драмска уметност во Демир 
Капија е негувана и пред формирањето на драмската секција во организација на 
младинскиот актив во 1960 година. 
Културно уметничкото друштво Мирка Гинова што работи во рамките на Домот на 
културата е формирано во 1956 год. Со неговите активности се продолжуваат 
традиционалните обичаи и се негува македонскиот народен  фолклор кој произлегува од 
сите наши краишта.  Во рамките на Домот на културата од 1986 година активно работат и 
членовите на Народниот оркестар со женската пејачка група кои настапуваат со 
програмата на КУД Мирка Гинова, а самостојно учествуваат и на други фолклорни 
фестивали. Општината има една народна библиотека која брои  2100 книги и брошури.  
Забележително место во јавните културни настапи има и Балетската група која е 
формирана пред повеќе од 10 години.  На автопат се наоѓа храм од раноантичкото време 
кој игра важен фактор за постоење на цивилизација на овој регион од дамнешни 
времиња.      

 
         8.8.  Спорт и рекреација 

 
Во однос на спорт и рекреација Општината планира изградба на спортска сала. Порано се 
посветувало повеќе време на кајакарството, но тоа сега е во застој бидејќи непостои 
голема заинтересираност, а вложувањата во овој спорт се се помали. Постои голема 
заинтересираност за ловот и риболовот. Освен тоа на територијата на општината 
населението се рекреира и со планинарење, а постои и планинарски дом Драчевица, 
сместен во  населеното место Драчевица. 

 
 

9. АНАЛИЗА НА  СОСТОЈБИТЕ  ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

        9.1. Анкета 
 

Со анкетата се направи напор да се опфатат сите структури од старосен, образовен, 
социјален и сл. карактер во општината. Ова овозможи поцелосно да се согледаат 
состојбите во животната средина од аспект на видувањето на обичниот граѓанин во 
неговото секојдневно живеење. Истражувањето на јавното мислење за состојбите во 
значајна мерка ја подобри сликата за состојбите во животната средина, проблемите и 
искажаните мислења за нивно надминувањеи претставува основа за креирање на 
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стратегија за утврдување на понатамошните приоритети и нивно надминување. 
Содржината на анкетниот лист што беше доставен за испитување на јавното мислење за 
проблемите со животната средина, опфати 8 прашања значајни за состојбите во животната 
средина. Одговорите беа давани со поединечно обележување (заокружување) на секое од 
поставените прашања. Анкетата се вршеше по пат на непосреден контакт од страна на 
комисијата за анкета од Оделението за Урбанизам и Животна средина во општина Демир 
Капија, при што беа опфатени сите старосни структури, по пол, економски и социјален 
статус. Анкетата беше спроведена на репрезентативен примерок од 300 испитаници, при 
што е добиен одговор на 282 анкети или 94% од вкупно поделените анкетни прашалници.  
Подолу е даден детален преглед на Планот за дистрибуција/реализација на Анкета за 
еколошки состојби во општина Демир Капија, спроведена во периодот од 27.02.2011-
04.03.2011 година.  
 
Целна група-испитаници Планирани/дистрибуирани Реализирано 
Локална самоуправа 
Демир Капија  

15 15 

Ј.П. Комуналец Демир 
Капија 

18 18 

Здравствен дом Демир 
Капија 

5 5 

Специјален Завод – 
Демир Капија 

62 60 

Македонски Шуми 
Демир Капија 

40 35 

О.О.У. “Димче Анѓелов 
Габерот  

40 40 

Градинка „Борис 
Трајковски“ 

9 9 

Музеј – Демир Капија 3 3 

Дом на култура 3 3 
Случајни минувачи- 
малски продавници 

30 27 

Вкупно град 225 215 
Населени места   
М.З. Корешница 15 12 
М.З. Бистренци 15 13 
М.З. Прждево 15 15 
М.З. Чифлик 15 14 
М.З. Дрен 15 13 
Вкупно Населени места 75 67 
ВКУПНО 300 282 
                                                                
9.2.   Анализа на резултатите од спроведената анкета  

 
Анкетирањето на избраниците е преку директен контакт со испитаниците со што се 
добиени следниве резултати: 
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Прашање бр. 1 
 

 
 

  
Анкетата е спроведена во урбани и рурални средини, при што 76,3% од испитаниците се 
од градот, а останатите 23,7% се од селата кои и припаѓаат на општината. 
 
Прашање бр.2  
 

  
 
На прашањето за степенот на загаденост во општината, најголем дел од граѓаните сметаат 
дека околината во која живеат е незагадена, односно 42% се изјасниле дека според 
степенот на загаденост животната средина е незагадена, додека пак 35,4 % сметаат дека 
животната средина е незначително загадена. Средно загадена е животната средина за 
21,5% од испитаниците, а за мал дел односно 1,1 % е високо загадена. 
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Прашање бр.3  

         

 
 

Како причини за загадувањето за најголем дел од испитаниците, дури 74,3% сметаат дека 
е нискиот степен на еколошка свест, што укажува на фактот дека граѓаните се свесни за 
ниската еколошка свест. За останатиот помал процент, мислењата се поделени, при што за 
3% лошата законска регулатива е причината за загадувањето, за 4,1% неприменувањето на 
законската регулатива, за 8,2% причината е неангажирањето на комуналното 
претпријатие, 5,9% сметаат дека причината е немањето на доволно, канти и контењери, 
4,5% како причина ја наведуваат економската состојба, а за мал дел од испитаниците 
постојат повеќе причини. 
Оттука можеме да заклучиме дека во општината е потребно превземање мерки за 
поддигнување на еколошката свест, и со тоа подигнување на квалитет на истата. 
 
Прашање бр.4  
 

 
 
Во врска со тоа како влијаат еколошките проблеми и на што конкретно се одразуваат 
мислењата се скоро подеднакво поделени помеѓу испитанците, со исклучок на оние 39,8% 
кои сметаат дека проблемите поврзани со животната средина главно се однесуваат на 
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сопственото здравје и здравјето на своите семејствата. За 20,4% еколошките проблеми 
влијаат на идните генерации, 20,8% на растителниот и животинскиот свет додека пак за 
малку помалку односно 19% еколошките проблеми влијаат на природните реткости и 
убавини. За многу мал незначителен процент од испитаниците еколошките проблеми 
влијаат на повеќе работи. 
 
Прашање бр. 5 
 

        
 

Меѓу најсериозните еколошки проблеми овде повторно се појавува ниската еколошка 
свест и тоа за 51,8% од испитаниците. За 23% најсериозните проблеми се појавуваат 
поради сечење и уништување на шумите, додека пак за 6,6% проблемите се поврзани со 
употребата на хемиски средства, ѓубрива, пестициди и слично. Што се однесува до другите 
наведени проблеми како што се неконтролираниот урбан развој, колекторскиот систем, 
канализационата мрежа, собирањето и депонирањето на цврстиот отпад, загадувањето на 
водата и воздухот од индустријата како и квалитетот на водата за пиење процентуалната 
застапеност е многу мала околу 4%, а за некои прашања и далеку под 4%. 
Ова значи дека иако граѓаните се свесни за нискиот степен на еколошка свест, сепак не се 
свесни кои се најсериозните проблеми поврзани со животната средина.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Локален акционен план за животна средина за општина Демир Капија (ЛЕАП) 

 35 

Прашање бр. 6 
 

 
 
Од графиконот можеме да видиме дека голем дел од испитаниците се чуствуваат пријатно 
во својата населба, но и интересен е податокот дека на 30,7% од испитаниците им пречи 
големата нечистотија. На 22,6% од испитаниците им пречи неуредното соседство, но 
индустриските капацитети и загадувањето од пестициди им смета на многу мал процент 
од анкетираните.  
 
Прашање бр. 7 
 

 
 
Како најзначајни еколошки вредности на општината за дури 50% е здравјето на луѓето, 
заштитата на природата е оценета како значајна за 27,4% од испитаниците. Останатите 
вредности како што се санирање на нарушената еколошка рамнотежа, развој на 
индустријата со чисти технологии, позабавено искористување на природните богатства 
како и производство на природна храна, се значајни за многу мал процент од 
населението. 
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Прашање бр. 8 
 

 
 

На ова прашање 45,3% од испитаниците се изјасниле дека сакаат да придонесат за 
животната средина преку учество во различни еколошки акции, а исто така голем дел од 
нив 34,7% во изработка на одредено еколошки проекти. Мал дел од испитаниците 9,5% 
смета дека може да допринесе преку учество на јавни трибини, разговори и емисии на 
радио и телевизија, а 7,7% смета дека е значен придонесот во учество на изработка на 
пропаганден материјал. Многу мал дел од граѓаните сметаат дека е значајно пишувањето, 
известувањето за јавни гласила, и еден уште помал дел од нив 1,5% сметаат дека можат да 
допринесат преку најразлични активности и ангажмани.  
 
 

10. СОСТОЈБА  ПО ТЕМАТСКИ ОБЛАСТИ 
 
10.1. ВОДА 
 

10.1.1. Водоснабдување  
 

Низ општина Демир Капија поминуваат три значајни реки кои ги задоволуваат потреби на 
населението, а тоа се: 

• Вардар - должина во општината 24 км 
• Дошница - должина во општината 18 км 
• Бошавица - должина во општината 15 км 

Овие реки претставуваат значаен фактор во водоснабдување бидејќи најголемите 
рамнини се наоѓаат долж реката Вардар, така што претставуваат најниски делови на 
котлината, а едновремено се и најплодните терени за одгледување на земјоделски, 
индустриски фуражни и други култури. Освен овие три реки низ територијата на општина 
Демир Капија тече и Челевечката река која е заштитена на државно ниво. 
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Подземните води се појавуваат во алувијалните терени покрај речните текови во 
рамничарскиот простор. Досега не се испитувани и не постои јасна слика за 
карактеристиките на подземните води. 
Планираната камено-насипна брана Бучевник на река Дошница со можност за 
акумулирање на 14,5 милиони м3  ќе ги задоволува најголемите потреби за вода на целата 
општина. 
Извори на вода се јавуваат на неколку делови од општината, но потребна е анализа за 
нивниот квалитет, така да треба да се превземат пооделни испитувања од соодветни 
институции надлежни за тоа поле.  
Во општината постои локален систем за водоснабдување на кој се поврзани неколку 
рурални средини. Тоа е прикажано во следната табела: 

 
 

Реден 
број 

Резидентно 
место  

Водоснабдување 

1.  Барово Да 
2.  Бесвица Да 
3.  Бистренци Да 
4.  Драчевица / 
5.  Дрен Да 
6.  Иберли / 
7.  Клисура / 
8.  Копришница / 
9.  Корешница Да 
10.  Кошарка / 
11.  Прждево Да 
12.  Стрмашево / 
13.  Челевец Да 
14.  Чифлик Да 

 
 
Проблеми со водоснабдувањето се појавува во населените места Бесвица и Барово. 
Општината планира инвестиции со цел надминување на овој проблем.  Во населеното 
место Клисура има потреба од изградба на водовод со цел подобрување на 
водоснабдителниот систем. 
 

10.1.2.  Отпадни води  
 

Во општината не постои третман на отпадните води, па тоа претставува еден од 
најголемите проблеми во општината. Исто така не постои организирано одведување на 
отпадните води, што укажува на потребата од преземање на итни мерки за решавање на 
овој проблем. Во Општина Демир Капија не постои пречистителна станица за отпадните 
води. Дел од отпадните води од домаќинствата во населените места и индустријата 
директно се испуштаат во реките, а дел се одведуваат во индивидуални септички јами кои 
во поголем број се  површински.  
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Атмосферските води се испуштаат слободно по површината на теренот, а атмосферска 
канализација има само во центарот на градот.  
Извори на загадување на водите претставуваат и сточарските фарми од кои водите 
најчесто се испуштаат површински. Отпадните води во населбите во општината делумно се 
собираат во септички јами, додека пак населените места честопати немаат доволен 
капацитет да ги соберат целокупно создадените отпадни води. Еден дел од отпадните 
води се испуштаат во разни канали со или без протечна вода,  додека останатиот дел се 
испушта слободно по улиците, што претставува голема опасност по здравјето на луѓето. 
Одговорноста за чистење на септички јами ја имаат сопствениците, додека во градот 
поради постоечката фекална канализација септичките јами повеќе не се користат. 
Во руралните средини фекална канализациона мрежа постои само во : 

 
Реден 

бр. 
Резидентно место Канализација 

ДА/НЕ 
1 Барово Не 
2 Бесвица Не 
3 Бистренци ДА 
4 Драчевица Не 
5 Дрен Не 
6 Иберли Не 
7 Клисура Не 
8 Копришница Не 
9 Корешница ДА 

10 кошарка Не 
11 Прждево Не 
12 Стрмачево Не 
13 Челевец Не 
14 Чифлик Не 

 
 
10.1.3.   Порои 
 

Имајќи ја предвид положбата на Градот Демир Капија на територијата на општината 
постојат ерозивни места и свлечилишта, но во минимални размери кои не претставуваат 
сериозна закана која би можела да предизвика посериозни проблеми за општината.  
Во изминатите години пороии и ерозии се забележани во Корешница и Прждево, додека 
пак во Челевец и Клисура пороите предизвикале оштетувања на локалните патишта. 
 
ПРОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА ПО ТЕМАТСКАТА ОБЛАСТ ВОДА 

 ПРИТИСОК СОСТОЈБА ВЛИЈАНИЈА РЕАКЦИЈА 
(ОДГОВОР) ЗАКЛУЧОК 

ВОДА ЗА ПИЕЊЕ 

- Неконтролирана 
потрошувачка на 
вода во тек на 
летото 
- Наводнување на 
зелени површини 

- Недостаток на 
вода за пиење во 
некои населени 
места 
- Квалитетот на 
водите редовно се 

- Влијание на 
квалитетот на 
живот 
- Негативно 
влијание врз 
обезбедувањето 

- Ангажирање 
на локалните 
ресурси 
- Аплицирање 
за средства од 
донаторите 

- Загубите на води 
претставуваат 
сериозен 
проблем особено 
во летниот 
период 
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со вода за пиење 
- Намалена 
количина на вода 
во летниот период 
на повисоките 
места (5-9 месец) 

испитува и е 
исправен 
- 60 % од 
водоводниот систем 
е постар од 30 
години, и претежно 
е изработен од 
азбестно-цементни 
цевки 
- Големи загуби во 
водоводниот систем 
- Водата се 
донесува со помош 
на ел. пумпи (скапа 
вода) 

на доволна 
количина на вода 
за пиење 
- Влијание врз 
здравјето на 
луѓето 
- Неповолни 
економски ефекти   

(КАРДС, УНДП, 
УСАИД и сл.), и 
ресорните 
владини органи 
за 
реконструкција 
на водоводната 
мрежа и 
нејзино 
доизградување 

- Застарените 
водоснабдител-
ни системи го 
загрозуваат 
здравјето на 
населението и 
квалитетот за 
живеење 
- Да се спроведе 
јавна кампања за 
штедење и 
правилно 
користење на 
водите за пиење 

ОТПАДНА ВОДА 

- 900 м3   дневно се 
излеваат во река 
без пречистителна 
станица 
- Неколку 
поголеми села 
немаат 
канализации 
- Специјалниот 
завод испушта 
специфични 
отпадни води 
- отпадни води од 
индустриските 
капацитети кои се 
излеваат без 
претходно 
прочистување 

- Загаденост на река 
Вардар 
- Незагаденост на 
реките Дошница и 
Бошава 
- Испуштање на 
отпадни води во 
долен тек на реката 
Бошава 
- немање 
канализација во дел 
од Д.Капија и во 
некои селски 
населби 
- Претежно се 
азбестни цевки 

- Негативно 
влијание на 
соседните 
општини 
- Потенцијална 
опасност од 
епидемии, 
влијание на 
здравјето на 
луѓето 
- Загадување на 
подземните води 
- Загадување на 
речните токови на 
локално, 
регионално и 
државно ниво 

- Изградба на 
канализација 
онаму каде што 
нема 
- изработка на 
студија за 
изградба на 
инфраструк-
турната 
 мрежа и 
пречистителни 
станици  
- Алицирање за 
средства од 
ресорните 
владини 
органи, 
донаторите и 
меѓународните 
инвеститори за 
изработка и 
фазно 
реализирање 
на студијата 

- Неизградената 
инфраструктура 
за третман на 
отпадните води 
претставува 
проблем 

ИРИГАЦИЈА 

- Пропаѓање на 
водостопанските 
организации 
- Непокриеност на 
целата 
земјоделска 
површина со 
наводнување 

- Загадување на 
водата и почвата со 
хем.средства и 
вешт.ѓубрива 
- Постојат три водни 
заедници кои 
стопанисуваат со 
системите за 
наводнување 

- Намалени 
придонеси во 
земјоделството 
- Производство на 
храна со 
несоодветен 
квалитет 
- Промена на 
културите што се 
произведуваат 
- Негативно 
влијание врз 
здравјето 

- Испитување на 
водите и 
загадување со 
хемиски 
средства 

- Мониторинг на 
водите  
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Реализирани активности во тематската област ВОДА: 

Цел Задачи Институција 
надлежна за 

изведба 

Време 
на 

изведба 

Можни извори 
за финансирање 

Предвиден 
буџет 

Статус 

Уредување 
на 
населените 
места, 
заштита од 
поплави и 
ерозивни 
наноси 

Инвестиционо техничка 
документација 
/Основни проекти/ за 
изградба /регулации/ на 
речни корита 

Општина Демир 
Капија 

2007 - 
2012 

-Буџет на 
Општина Демир 
Капија 
- Дотации  
- Донации 
-  Други извори  

25.000 - 
35.000 € 

 
 

Има само за 1 
река 

Регулација на речни 
водотеци  

Општина Демир 
Капија 

2007 - 
2012 

-Буџет на 
Општина Демир 
Капија 
- Дотации  
- Донации 
- Други извори 

Над 
 500.000  € 

  

Реализирано 
Во изминатата 

2010 
регулиран е 

водотекот на 
реката Бошава 
и Дошница се 

со цел за 
заштита на 

Демир Капија 
од полави 

 
 

Резиме на состојбите и проблемите во тематската област ВОДА: 
 
Согледувајќи ги проблемите во општината за тематската област - ВОДА, како 

приоритетни проблеми кои негативно влијаат врз животната средина се појавија следните: 
1. Непостоење на канализациона мрежа во поголемиот дел од селските средини 
2. Застареност на водоснабдителната мрежа и несоодветниот квалитет 
3. Директно излевање на комуналните отпадни води во речните корита 
4. Непостоење на ниту една пречистителна станица за отпадни води во општината 
5. Нецелосно решено водоснабдување во пооделни населени места во општината 
6. Нерегулирани речни корита 
7. Слободно површинско испуштање на отпадни води од сточарските и живинарски 

фарми. 
 

10.2. Отпад 
 

Општина Демир Капија со своите рурални средини, особено по новата територијална 
поделба, претставува дополнителен генератор за натрупување на цврст комунален отпад 
низ населените места. 
Во рамките на општината функционира една градска депонија. Со градската депонија 
управува ЈКП „Бошава“ и како мерка за заштита на градската депонија направени се 
заштитни појаси околу депонијата. Цврстиот комунален отпад се депонира стихијно на 
несодветни локации, притоа неводејќи сметка за проблемите кои можат да настанат во 
животната средина (како во непосредната урбана екологија, така и пошироко), и  тоа се 
сериозни последици на подолг временски период. 
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Со правилен пристап и изнаоѓање на содветни технички решенија за собирање, 
изнесување и третирање на цврстиот комунален отпад ќе се подобрат општите услови за 
живеење, истовремено директно ќе се влијае на заштитата на животната средина. 
 
ПРОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА ВО ТЕМАТСКАТА ОБЛАСТ ОТПАД 
 

 ПРИТИСОК СОСТОЈБА ВЛИЈАНИЈА РЕАКЦИЈА (ОДГОВОР) ЗАКЛУЧОК 

ИНДУСТРИСКИ 
ОТПАД 

- Контролирано  
исфрлени 55м3 
/годишно на Градска 
депонија 
- Неконтролирано 
 се исфрла  18  
м3/годишно. 

- Расфрлен отпад  
(органска 
материја- 
комиње) по 
градски 
улици и патот 
кон  
Градска  
депонија.  

- Влијание врз 
човековото здравје, 
поради зголемениот  
број на микроорга- 
низми. 
-Влијание врз 
изгледот на градот. 

- Селекција на отпад 
во почетна фаза. 
- Искористување на 
органската материја 
како природно 
ѓубриво. 

- Не 
претставува 
посериозен 
проблем. 

 
ГРАДЕЖЕН ШУТ-
ИНЕРТЕН ОТПАД 

 
 
 
 
 
 

- Исфрлени од 
182м3/годишно на 
Градска депонија-
контролирано. 
- Поради 
габаритноста на 
отпадот,брзо 
се потполнува  
Градската депонија. 
- Насипување на  
Речните корита и 
други јавни 
површини. 
- Неконтроли- 
рано исфрлање 
65м3/годишно 
Инертен отпад 

- Поради 
насипување на 
речните корита, 
се зголемува 
опасноста од 
излевање на 
реките во 
зимскиот 
период. 
- Постојат 3-4 
мали диви 
депонии за 
градежен отпад. 

- Не влијае врз 
здравјето на луѓето. 
- Се трошат средства 
за чистење и уреду- 
вање на речните 
корита и  
претставува грда 
слика 
во изгледот на 
 градот.  

- Информирање и 
насочување на  
населението за 
користење на 
Градската депонија. 
-Изработка на попис 
на диви депонии          
- Зголемена контрола 
на дивите депонии.  
 

- Изградба 
(планирање) 
на нова 
Градска 
депонија. 
- Наменско 
управување со 
површините 
-рециклирање 
градежен шут 
со што се 
намалува 
количината на 
градежниот 
шут и се 
продолжува 
векот на 
депонијата 

 
КОМУНАЛЕН ОТПАД 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 1901 м3/годишно 
контролирано се 
исфрла  
202м3/годишно  
неконтролирано се 
исфрлаат по  
диви депонии. 
- Неадекватно и во 
еден дел неко- 
нтролирано 
исфрлање.  
 

- Неуредена 
Градска 
депонија. 
-  комуналниот 
отпад се пали, 
неконтро- 
лирано од луѓе 
кои собираат  
метални 
предмети            
-Опасност од 
настанување на 
пожари поради 
необезбеденост  
на депонијата. 
- Загадување на 
воздухот како 

- Недостаток на  
средства за 
уредување. 
- Загадување на 
околината, во 
делот на 
неконтролираното 
исфрлање - диви 
депонии. 
- Загадување на 
почвата во мали 
размери. 

- Заштита на 
депонијата 
(оградување). 
- Зголемување на 
бројот на човечки 
ресурси 
(вработување). 
- Набавка на нови 
возила. 
- Подобрување на 
наплатата, а потоа и 
подобрување на 
квалитетот на 
услугите. 
- Заштита  на 
Градската депонија од 
пожари, односно 

-Уредување на 
постојната 
градска 
депонија 
-Изградба на 
регионална 
депонија  
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резултат на оваа 
неконтролирано 
палење. 
 

поставување на 
заштитен појас на 
земја околу 
депонијата. 
- Како меѓу фази во 
низата: 
Собирање-Транспорт 
Депонирање на 
отпадот, треба да 
почне да се 
применува и 
компостирањето и 
рециклирањето на 
отпадот. 
- Зголемена контрола 
и превземање на 
казнени одредби во 
делот на 
неконтролираното 
исфрлање на отпадот 
од страна на 
надлежните 
инспекциски служби 
во локалниата 
самоуправа. 
- Учество во проектот 
за создавање на 
регионални депонии. 

 
Резиме на состојбите и проблемите во тематската област ОТПАД: 
 
При процената на состојбата со животната средина за тематската област ОТПАД се појавија 
следните проблеми кои негативно влијаат врз животната средина: 
1. Расчистување и ревитализација на земјиштето на кое се наоѓаат дивите депонии и 
ѓубришта 
2. Активно учество во изработка на физибилити студија и проект за избор на локација за 
регионална депонија за комунален цврст и технолошки отпад 
3. Превземање на мерки и активности за отпочнување со вршење на селекција на отпадот 
и набавка на соодветни садови и возила 
4. Превземање на мерки за собирање на отпадот од населените места 
5. Спроведување на Законот за отпад и контрола од надлежните институции 

 
10.3.  Природа   
 

10.3.1.  Земјоделство 
 

Земјоделството како стопанска гранка отсекогаш имало примарно значење во 
целокупниот живот на населението во Демир Капија и во целиот тиквешки регион. Во 
земјоделието се повеќе се користат посовреми начини на обработка на земјиштето и тоа: 
трактори, косачки, вршалки, редосеалки и др. Постојат одредени проблеми како што се 
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неразвиен систем за наводнување, неиспитаност на хемискиот состав на почвата, 
недостаток на обработливо земјиште, неорганизиран откуп и пласман на производи итн. 
Еден од поголемите проблеми е наводнувањето на обработливата површина иако низ 
општината поминуваат реките Вардар, Дошница и Бошава кои би можеле да се искористат 
за задоволување на тие потреби.   

 
10.3.2.  Шумарство 
 

Шумското стопанство во Демир Капија располага со шуми на површина од 23 367 ха, од 
кои со високи шуми 2091 ха, со ниски шуми 17740 ха и со шикари 3536 ха и со вкупни 
дрвни резервати 815 573 м3 дрвна маса. Најзастапени се следните листопадни видови: 
дабот, габерот, прнарот, а помалку се застапени буката  и борот. 
Во минатото шумското стопанство честопати се соочуваше со проблеми од дивата сеча, 
при што се превземени мерки за вработување на шумочувари. Исто така донесена е 
одлука за заштита на крајбрежниот шумски појас. 
Во интерес на развивање на шумарството, општина Демир Капија активно е вклучена во 
реализирање на ацијата на НВО - Ден на Дрвото, „Засади ја својата иднина“. 

 
10.3.3. Пожари и поплави 
 

Во табелата подолу е даден преглед на пожари кои ја зафатиле Општина Демир Капија  во 
периодот од 2000-2010 година. 

 
Ред.бр. Ш.С 

Единица 
Одд.Подо Назив на 

Локалитето
т 

Опожарен
и 

површини 

Ден/месец/
час 

Утврдена 
штета 

      2000 год       
1 ДОШНИЦА 

1 
66-до 74 Јованова 

Нива 
559.5 21.08    

 14 час 
24024132,00 

2 ДОШНИЦА 
1 

60-ТА Големракове
ц 

4,00 27.09     
15 час 

54050,00 

3 КЛИСУРА 58-а Рамниште 10,00 24.07     
08 час 

53500,00 

4 КЛИСУРА 21-37 Клисура 512,00 16.08     
17 час 

6880390,00 

      2001 год       
1 ДОШНИЦА 

1 
91/а Трое братја 8,00 02.09    

 12 час 
64000,00 

2 СЕРТА 1 91/1 Луткова река 2,00 11.10    
16 час 

55150,00 

      2002 - нема       
      2003 - нема       
      2004       
1 СЕРТА 1 88/а Бела Земја 6,00 16.09    

17.30 час 
34370,00 

      2005 - нема       
      2006       
1 ДОШНИЦА 70/а Мусибек 10,00 25.08    

17 час 
662560,00 
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      2007       
1 СЕРТА 1 34 а Брусник 7,0 02.04  

10 до 19 час 
37100,00 

2 СЕРТА 1 65 а Лила 4,0 20.01  
12 до 14 час 

  

3 СЕРТА 1 4 а Маслинка 40,0 28.06    
13 час 

335000,00 

4 ДОШНИЦА 131 а Драчевица 50,0 20.03  
10 до 15 час 

31700,00 

5 СЕРТА 2 78 а Кошарка 2,0 14.08  
19   час 
26.08  
16 час 

26440,00 

6 КЛИСУРА 6 а Штулар 1,0 21.08    
18 час 
24.08   

 15 час 

24400,00 

7 Г.Б - Венец 39 Желковец 10,0 15.04  
10 - 16 час 

30000,00 

8 Г.Б - Венец 42 - 43 Кеш 50,0 16.09    
12-20 час 

  

9 Г.Б - Венец 3 а Бар лозје 5,0 19.07    
13-17 час 

26440,00 

10 Г.Б - Венец 16 а Вешје 3,0 18.03   
 09-15 час 

6340,00 

11 Г.Б - Венец 6 а Барово 8,0 04.04    
16-19 час 

3900,00 

12 Г.Б - Венец 35 Бесница 5,0 19.09   
 16-16 час 

  

      2008 - нема       
      2009       
1 Дошница 64 а,б Мосибик 6,00 24.02    

18 час 
60000,00 

2 Г.Б - Венец 29 Големо брдо 30,00 21.08    
15 час 

40000,00 

      2010       
1 Г.Б - Венец 3 а, 4 а   20,0 2.08 50000,00 
2 Серта 1 67,69 С. Липа 10,0   10000,00 

            
Вкупно: 

        32500512,00 

 
Општината располага со една цистерна за гасење на пожари, а вработени се 15 високо 
стручни пожарникари. Општината има во план да изгради набљудувачници на неколку 
локации кои ќе се користат со цел поефикасно спречување на пожарите. 
 
Последната поголема поплава во Демир Капија се случила во 1979 година при што во 1980 
година на левиот брег на реката Бошавица е изграден насип. Од тогаш не се забележани 
поголеми поплави на територијата  на општината. Регулацијата е направена преку 
Центарот за управување со кризи. 
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Исто така забележани се мали поплави предизвикани од поројни дождови, но сепак 
штетата не е во големи размери 

 
10.3.4.  Лов и риболов 
  

Во општината функционира Ловачкото друштво Краставец - Демир Капија кое има склучен 
договор со владата за користење на дивечот со посебно ловостопански основи за 
ловиштата: Ловиште бр.2 Коприсница - Неготино, Ловиште бр.1 Коресница - Неготино и 
ловиште бр.3 Бесвица - Неготино, и тоа за период на концесијата до 2010 година. Целта е 
да се даде придонес околу заштитата на дивечот и негово неконтролирано уништување од 
страна на дивите ловџии. 
Богатиот воден фонд кој го сочинуваат неколку реки во општина Демир Капија, меѓу кои и 
река Вардар, е предуслов и инспирација, за голем број вљубеници во речниот риболов да 
доаѓаат и уживаат во риболовот. Големиот интерес за спортскиот риболов најмногу ја 
развивала страста на бројните риболовци поради извонредно богатиот и квалитетен фонд 
на риби во Демиркапискиот реон. Поради ваквото богатство со разновиден рибен фонд 
речиси сите спортско-риболовни друштва од другите градови се заинтересирани да вршат 
роболов во водите на општина Демир Капија. Најголема атракција и задоволство за сакој 
спортски риболовец е уловот на поточната пастрмка на планинската река Дошница, како и 
на сомот и на друга речна риба во река Вардар. 
Општина Демир Капија располага со следниот риболовен ревир:  

• Река Вардар со должина од 20 км, ловна површина од 720.000 м2,  и просечна 
температура на водата од 18 степени е со граници од новата територијална 
поделба на Општина Демир Капија, односно со граница со Неготино од 
термоелектраната и со Валандово и Гевгелија на рушениот мост (ветерникот). 
Река Вардар се сврстува во типот на низински води  во која има повеќе видови на 
риба и тоа: сом, крап, мрена, клен, бојник, јагула, белвица, карас, попадика и 
други видови  

• Река Бошавица со должина од 15 км, ловна површина од 60.000 м2, со просечна 
температура на водата од 18 степени во која  се застапени следните видови риба: 
Пастрмка, Клен, Мрена - Кркуш и бојник. 

• Река Дошница со должина од 18 км, ловна површина од 54.000 м2 со просечна 
температура на водата од 18 степени, во која  се застапени следните видови 
риба: Пастрмка, Клен и Мрена - Кркуш. 

• Река Луткова, Челевечка и  Јаворица служат за мрестење на рибата. 
 

На овој ревир се врши спортски риболов во кој земаат учество спортските риболовци 
од ЗСР Дошница од Демир Капија со околу 200 членови и спортски риболовци од 
други друштва и здруженија од Република Македонија кој број изнесува околу 800 
спортски риболовци. ЗСР Дошница е под концесија на реките на Демир Капија. 

 
10.3.5.  Биодиверзитет 
  

Клисурата Демир Капија е еден од најбогатите орнитолошки резервати во Европа по 
застапеност на ретки грабливи птици: белоглав мршојадец (gyps fulvus), египетски 
мршојадец (neophron percnopteruc), златен орел (aqyila chrscaetos), орел змијар (circaetus 
gallicus), лисест глувчар (buteo rufinus), разни соколи (falco peregrinus, Falco naumanni), како 
и други ретки видови птици . 
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Во клисурата Демир Капија се среќаваат и значајни видови цицачи, влечуги и инсекти, како 
и реткии ендемични растенија.   
                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ПРОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА ВО ТЕМАТСКАТА ОБЛАСТ ПРИРОДА 

 

 ПРИТИСОК СОСТОЈБА ВЛИЈАНИЈА РЕАКЦИЈА 
(ОДГОВОР) ЗАКЛУЧОК 

ЗЕМЈОДЕЛИЕ 

- Неразвиен систем 
за наводнување 
- Неиспитан 
хемиски состав на 
почвата 
- Недостаток од 
обработливо 
земјиште 
- Неорганизиран 
откуп и пласман на 
земјоделски 
производи 

- Проблеми со 
наводнувањето 
- Целокупото 
обработливо 
земјиште е под 
концесија на 
едно лице  
- Постои 
здружение на 
земјоделски 
производители 
Имела - 
Д.Капија  

- Загадување на 
површинските и 
подземните 
води 
- Уништување 
на квалитетот 
на почвите 
-Неквалитетно 
земјоделие 

- Контроли-
рање на 
употребата на 
вештачки 
ѓубрива и 
хемиски 
препарати 
- Проверува-
ње на 
квалитетот на 
почвите 
- Контрола на 
квалитетот на 
земјоделски-
те производи 

- Постојана 
контрола и 
мониторинг на 
употребата на 
ваштачки 
ѓубрива и 
хемиски 
препарати 
преку 
надлежните 
институции 
-Мониторинг на 
педолошкиот 
состав на 
почвите  

СТОЧАРСТВО 

- Неконтролирано 
депонирање на 
органскиот отпад 
- Појава на болести 
кај животните 
- Намалување на 
бројот на сточниот 
фонд 

- Намален број 
на сточни грла 
во Општината 
- Недоволна 
искористеност 
на пасиштата 

- Загадување на 
почвите и 
водите  
- Уништување 
на обработливи 
површини 
- Ширење на 
лоша миризба 
- Намалување 
на стандардот 
на луѓето 

-Контроли-
рано 
складирање 
на органскиот 
отпад 
- Стимули-
рање на 
сточарството 
- Искористу-
вање на 
арското 
ѓубриво во 
земјоделство
то 

- Изградба на 
уреден простор 
за складирање 
на органскиот 
отпад пред 
негова употреба 
како органско 
ѓубриво 
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ШУМАРСТВО 

- Неконтролирано 
сечење на шума во 
речните корита 
- Неконтролирана 
сеча на шуми во 
границите на ЈП 
Македонски шуми - 
Подружница Демир 
Капија 

- 19745 ха шуми 
- Контролирана 
сеча  - годишно 
107 ха 
- Годишно 
пошумување 20 
ха 

- Појава на 
ерозија 
- Појава на 
поплави 
- Појава на 
екстремни 
температури 

- Потреба од 
формирање 
на чуварска 
служба за 
заштита на 
шумите во 
речните 
корита 
- Превземање 
на казнени 
мерки 
- Мелиора- 
ција на 
шумските 
површини 

- Превземање 
на сите 
потребни мерки 
за зачувување и 
подобрување 
на состојбите во 
шумите што е 
од посебна 
важност за 
Општината 

ЛОВ 

- Пријава за 
неконтролирано 
ловење на корисен 
и редок дивеч 

- Пријава за 
неконтро-
лирано ловење 
на корисен и 
редок дивеч 

Загрозување на 
видовите 

- Казнени 
мерки за 
заштита на 
дивечот 
- Потреба од 
збогатување  
и зимска 
прихрана на 
дивечот 

- Продолжува-
ње  и 
проширување 
на соработката 
за заштита на 
дивечот помеѓу 
Општината и ЛД 
Краставец 

РИБОЛОВ 

Локации за 
риболов: 
р.Вардар, 
р.Дошница, 
р.Бошава,  
голем број на лица 
кои се занимаваат 
со риболов 

- Постои 
спортско 
риболовно 
друштво 
Дошница 
Демир Капија 

- Има влијание 
врз природата 
- Загрозени 
видови на 
речна риба 
 

- Порибува-
ње на 
територијата 
која го 
покрива СРД 
Дошница
  
 

- Незаконски 
риболов со 
незаконски 
средства 
- Едуцирање  на 
оние кои се 
занимаваат со 
риболов 

 
 
 

БИОДИВЕРЗИТЕТ 

- Недоволна 
заштита на 
подрачјата важни за 
биодиверзитетот  
- големо 
вознемирување 
поради 
неконтролирано  
движење на луѓе во 
тие подрачја 
- Каменоломи со 
употреба на 
експлозиви 
- Неконтролирано 
користење на 
отрови 
- Неконтролирано 
сечење на шуми 

- Драстично 
намалување на 
бројноста на 
заштитените 
животински и 
растителни 
видови 
- Уништување 
на заштитените 
подрачја 
- Намалување 
на 
предусловите 
за развој на 
туризмот 

- Загрозување 
на ретки и 
заштитени 
видови 
- Нарушување 
на пределските 
вредности на 
просторот - 
пејсажот 

- Продолжу-
вање на 
поддршката 
за Проектот 
за 
прогласува-
ње на 
варовничкиот 
масив 
Д.Капија за 
строг 
природен 
резерват 
- Едукативни 
кампањи за 
заштита и 
запознавање 
на 
биодиверзи-
тетот во 

- Превземање 
на сите 
заштитни мерки 
на биодиверзи-
тетот и негово 
искористување 
за развој на 
еко-туризмот 
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општината 
- Поддршка 
од општината 
за 
формирање 
на НВО од 
областа на 
биодиверзите
тот 
- Општината 
да изготви 
стратегија за 
развој на 
Еколошки-
културен 
туризам 

 
Резиме на состојбите и проблемите во тематската област  ПРИРОДА: 
 
Според добиените податоци од извршената процена на состојбата со животната средина 
во тематската област ПРИРОДА, се појавија неколку проблеми: 
 
1. Неконтролираното користење на хемиски заштитни средства 
(резултира со загадување на почвата, а со тоа и производство на неквалитетни 
земјоделски производи. Потребно е донесување на Закон за органско земјоделско 
производство и негово спроведување) 
2. Намалување на бројноста на заштитените животински и растителни видови 
3. Непостоење  на органско полјоделство и сточарство 
 (поврзување на сточарството со полјоделството, каде ќе има искористување на арското 
ѓубриво и нивно поврзување, а со тоа и зачувување на еко - системот) 
4. Непочитување на забрани за лов на загрозените видови и прогласување на заштитени 
подрачја на природата 
 
 

11. ПОЧВА 
 

Земјоделската површина во општина Демир Капија изнесува 8851ха од кои 1838ха се 
обработива површина во која во најголем дел се ораници и бавчи во кои најзастапени се 
житни култури и лозовите насади. Во интерес на развивање на земјоделството се 
наметнува потребата од самостојно здружување на земјоделците. На тој начин прку 
поднесување на кокретни иницијативи и организирање на официјални состаноци со 
локалните власти ќе се влијае на подобрување на сегашните состојби во земјоделството и 
подобрување на комуникацијата и соработката помеѓу земјоделците и локалната 
самоуправа.  
 
Преглед на вкупните површини на Општина Демир Капија по категории на користење на 
земјиштето 

категории на користење на 
земјиштето 

Општина Демир Капија 
државно приватно Вкупно  
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земјиште земјиште 
01 ораници и бавчи 1498 ха 1180 ха 2 678 ха 
02 овоштарници 24 ха 22 ха 46 ха 
03 лозја 236 ха 409 ха 645 ха 
04 ливади 80 ха 4 ха 84 ха 
05 обработлива површина 1838 ха 

 
1615 ха 

 
3453 ха 

 
06 пасишта 7013 ха 279 ха 7 292 ха 
07 рибници  1 ха  
08 трстици и бари    
09 земјоделска површина 8851 ха 1894 ха 10745 ха 
10 шумско земјиште 17498 ха 135 ха 17633 ха 
11 неплодно земјиште 3465 ха 458 ха 3923 ха 
12 Вкупна површина 29 814 ха 2487 ха 32301 ха 

 
 

ПРОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА ВО ТЕМАТСКАТА ОБЛАСТ ПОЧВА 
 ПРИТИСОК СОСТОЈБА ВЛИЈАНИЈА РЕАКЦИЈА 

(ОДГОВОР) 
ЗАКЛУЧОК 

ИНДУСТРИЈА 

- Површини на 
земјоделско 
земјиште 
ангажирани за 
индустриски цели 
 

- Намалени се 
земјоделски 
површини за 
сметка на 
индустриски 
капацитети 

- Намалување 
на земјоделско 
производство 
- Оградување 
на 
капацитетите 

- Да се запазат 
површините на 
индустриските 
капацитети во 
деталниот 
урбанистички 
план 

- Зафаќање на 
обработливо 
земјоделско 
земјиште со 
индустриски 
капацитети 
претставува 
посебен 
проблем на кој 
треба да му се 
посвети 
внимание 

НАСЕЛЕНИЕ 

-Загадување на 
почвата и 
подземните води 
од отпадните води 
- Нелегална 
изградба на 
индивидуални 
куќи на 
земјоделско 
земјиште  
-Намалување на 
бројот на  
активните 
земјоделци 

- Површини на 
земјоделско 
земјиште на 
кои се 
лоцирани зони 
на домување 
- Зголемување 
на бројот на 
нелегална 
градба на 
земјоделското 
земјиште 
- Голем број на 
домаќинства 
на кои 
земјоделството 
им е 
дополнителен 
извор на 

- Намалување 
на 
земјоделското 
земјиште за 
основната 
намена 
- Намалување 
на 
земјоделското 
производство 

 
- Со новата 
урбанистичка 
документација се 
намалува 
можноста од 
деградација на 
земјоделското 
земјиште 
- Давање на 
гаранции и 
стимулации на 
земјоделците да 
се ориентираат 
на земјоделско 
производство 

- Ненаменска- 
та употреба на 
земјоделското 
земјиште со 
лоцирање на 
станбени, 
индустриски и 
други зони 
претставува 
сериозен 
проблем 
- Раситнетоста 
на  
земјоделските 
домаќинства 
претставува 
сериозен 
проблем 



         Локален акционен план за животна средина за општина Демир Капија (ЛЕАП) 

 50 

 
 
Резиме на состојбите и проблемите во тематската област  ПОЧВА: 
 
За состојбата со почвата во општината може да се каже дека најголемиот дел кој е во 
приватен посед не се искористува на најдобар можен начин. Евидентирани се следните 
проблеми: 
1.   Потреба од поголема соработка помеѓу земјоделците и локалната самоуправа 
2. Појава на нелегализирани индустриски и индивидуални објекти на обработлива 
површина  
3.   Појава на дива сеча 
4. Апелирање и едукација за укажување на важноста на стручно ѓубрење со цел 
постигнување на подобар квалитет на почвата 
5. Загадување на почвите со отпадни води како и неиспитаност на состојбата на  
подземните води 
 

12. ВОЗДУХ 
 

Најголеми загадувачи на воздухот се домаќинствата кои користат фосилни горива за 
загревање во зимскиот период (дрва, јаглен и нафта). Како загадувачи се јавуваат и 
превозните средства (автомобили, автобуси и.т.н.) кои важат за мобилни извори на 
загадување, како фактор треба да се напомене и староста на возилата која во просек 
изнесува окулу петнаесетина година. 
Близината на автопатот исто така влијае врз загадувањето на воздухот, но сепак 
загадувањето не е во голема мера. На автопатот нема голема фрекфенција на возила, 
освен во летниот период кога се забележува поголем транзит. 

приход 

ЗЕМЈОДЕЛИЕ 

- Прекумерна 
употреба на 
вештачки ѓубрива 
- Немање 
контрола на 
квалитетот на 
почвата 
- Расцепканост на 
земјоделските 
површини 

- Изгубено 
земјоделско 
земјиште 
- Немање 
резултати за 
испитување на 
почвата 

- Намалување 
на родот и на 
квалитетност на 
земјоделските 
производи 
- Негативно 
влијание на  
здравјето на 
луѓето 
- Загадување на 
подземните и 
површинските 
води 
- Загадување на 
почвата 
- Мал извоз на 
зејоделските 
производи, 
односно 
недоволен 
пласман 

- Предвидување 
на семинари 
(едукација) на 
земјоделците за 
користење на 
природни 
ѓубрива 
- Изготвување на 
Стратегија за 
испитување на 
почвата и водата 
- Предвидувања 
за стимулација 
на 
производството 
на органски 
здрава храна 

- Ненаменско 
земјоделско 
земјиште 
- Загадување на 
животната 
средина 
- Непостоење 
на органско 
производство 
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Може да се напомене и штетното влијание на ТЕЦ Неготино и Фени , кои не се во Општина 
Демир Капија, но се во непосредна близина. 

 
 

ПРОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА ВО ТЕМАТСКАТА ОБЛАСТ ВОЗДУХ 

 ПРИТИСОК СОСТОЈБА ВЛИЈАНИЈА РЕАКЦИЈА 
(ОДГОВОР) ЗАКЛУЧОК 

ИНДУСТРИЈА 

- Стационирани 
извори 
- Емисија на 
отпадни гасови и 
загадувачки 
супстанции во 
водухот 
-Асфалтна база 
на АД Гранит 
 

- Во општината 
нема индустриски 
објект кој би го 
загадил воздухот 
- Зголемени 
емисии од 
асфалтната база, 
зголемено ниво 
на бучава 

- Параметрите 
за загаденост на 
воздухот се во 
дозволени 
граници, а може 
да се спомене 
штетното 
влијание на ТЕЦ 
Неготино и 
Фени , кои не се 
во Општина 
Д.Капија, но се 
во непосредна 
близина 

- Општина Д.Капија 
нема можности да 
реагира во 
решавање на 
проблемите со 
загадувањето на 
воздухот 
- Соработка со 
општините 
Неготино и 
Кавадарци за 
локализирање на 
ТЕЦ Неготино и 
Фени 
- Издавање на 
интегрирани 
дозволи за ИСКЗ  

- Мерна станица 
за мониторинг на 
квалитет на 
воздух 
 

ЕНЕРГЕТСКИ 
ИЗВОР 

-ХЕЦ ДОШНИЦА -Инсталиран 
капацитет 9МW 

 

- Овој 
енергетски 
извор нема 
загадувачко 
влијание на 
воздухот 

- Соработка со 
соседните 
општини 
- Издавање на 
интегрирани 
дозволи за ИСКЗ  

- Мониторинг 

ТРАНСПОРТ 

- Издувни гасови 
од моторните 
возила 
(приватни, 
локален 
транспорт, 
железница) 

Нема податоци -Влијанија врз 
растителниот и 
животинскиот 
свет 
и здравјето на 
луѓето 

- Користење на еко 
горива и 
обновување на 
возниот парк 
- Мерење на 
издувни гасови 

- Мониторинг 

ЗЕМЈОДЕЛИЕ 

- Организирано 
палење на 
отпадот 
- Количина на 
потрошени 
препарати на 
ниво на Општина 

- Нема податоци 
- Тие се во мали 
количини 

- Влијанија врз 
растителниот и 
животинскиот 
свет 

- Едукација на 
земјоделците за 
користење на 
отпадот      
 

- Мониторинг 
- Едукација на 
земјоделците 
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ДОМАШНИ 
ЛОЖИШТА 

- Користење на 
огревен 
материјал  
      * дрво 
      * нафта 
      * струја 

- Нема точни 
податоци , но 
може да се каже 
дека 90 % од 
домашните 
ложишта користат 
дрво како огревен 
материјал 
- Извор на емисии 
на СО2 и чад 

- Има одредено 
загадување на 
воздухот во 
зимскиот 
период 
 
 
 
 

- Користење на 
други алтернативни 
органски горива 
- Алтернативи за 
намалување на 
огревниот 
материјал 
-Испитување за 
постоење на 
геотермални води 

- Мониторинг и 
едукација 
- Студија за 
испитување на 
геотермалните 
води 
-Алтернативни 
извори за 
затоплување на 
домаќинствата 

 
Резиме на состојбите и проблемите во тематската област ВОЗДУХ: 
 
Според добиените податоци од извршената проценка на состојбата со квалитетот на 
воздухот, општата состојбата со воздухот е на задоволително ниво. Параметрите на 
емисиите на честици во воздухот се во дозволени граници, тие влијаат на квалитетот на 
животот, но не и на човековото здравје и биодиверзитетот. 
Постојните навики за палење на органскиот отпад на местото на создавање треба да се 
заменат со собирање на истиот и негово компостирање како би се остварила и финансиска 
придобивка.  
Како топлотен извор во стамбените зони - домувањето се употребува дрвото или јагленот. 
 

13. ДЕФИНИРАНИ ПРИОРИТЕТИ 
 
Врз основа на извршената проценка на состојбата со животната средина на 

територијата на општина Демир Капија и идентификуваните клучни проблеми, 
спроведената анкета и јавното мислење, добиена е листа на проблеми од животната 
средина. Локалниот комитет изврши оценување и рангирање односно, приоритетизација 
на проблемите со примена на соодветни критериуми по што е усвоена соодветна листа на 
приоритетни проблеми од областа на животната средина на територијата на Општина 
Демир Капија, а тоа се: 

 
1. Доизградба на канализациони системи во општинскиот центар и  населените 

места 
   Изградба на пречистителни станици за комунални отпадни води во општинскиот 

центар и  населените места 
2. Изградба на водоводните системи  во населените места 
3. Изградба на пречистителни станици за вода за пиење во населените места   
4. Воведување на систем за интегрирано управување со отпад 
5. Селекција, сепарирање и искористување на рециклибилните отпадни материи     
6.Неконтролирана употреба на вештачки ѓубрива и пестициди. Едукација на 

земјоделците за начините на употреба на заштитни средства и стандардите за 
производство на органска храна.    

7.  Донесување на урбанистичка документација со која ќе се избегне ненаменско 
користење на земјоделското земјиште за други цели 

8. Искористување на органскиот отпад-биомаса од земјоделството   
9.  Заштита на шумскиот фонд   
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10.  Заштита на ендемични - загрозени видови преку прогласување на заштитени 
зони   на природата 

11.  Контрола на квалитетот на водите 
12.  Регулација на речни корита  
13.  Контрола на бројот на уловен дивеч 
14.  Заштита од бучава 
15. Подобрување на енергетската ефикасност и искористување на обновливите 

извори на енергија
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14. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ И НАБЉУДУВАЊЕ НА ЛЕАП 

 
Врз основа на претходно поставените задачи како што се: Оцена на состојба со животна 
средина во Општина Демир Капија, идентификација на приоритетните проблеми, Л.К  го 
состави Планот за спроведување и набљудување на ЛЕАП за Општина Демир Капија кој го 
преставува динамичкиот дел од планот во кој се претставени идните активности на 
општината во областа на заштита на  животната средина. 
 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  
 на приоритетни проблеми во областа на животната средина  

Општина Демир Капија 
 

Приоритет 1: Доизградба на канализациони системи во општинскиот центар и  
населените места 

Цел Задачи Институција 
надлежна за 

изведба 

Време 
на 

изведба 

Можни 
извори за 

финансирање 

Предвиден 
буџет 

Статус Нов рок 
на 

изведба 

Системи за  
прифаќање и 
одведување 
до реципиент 
на отпадните 
фекални и 
атмосферски 
води 

Инвестиционо 
техничка 
документација 
/Основни 
проекти/ за 
изградба на 
канализациони 
системи за 
прифаќање на 
отпадните води 
на територијата 
на општината 

Општина 
Демир 
Капија 

2007 

- Буџет на 
Општина 
Демир 
Капија  
-Светска 
Инвестициона 
Банка 
 

 
360.000  € 
 

 
Направена е 
документација 
за  
населените 
места 
Корешница 
Прждево 
Бистренци 
Чифлик 
Дрен 

 
 
 
 
 
2011-
2013 

Инвестиционо 
техничка 
документација 
/Основни 
проекти/ за 
изградба на 
канализациони 
системи за 
прифаќање на 
отпадните води 
на територијата 
на општината, 
за останатите 
населени места 
за кои не е 
направена 

Општина 
Демир 
Капија  

/ 

 
 
 
 
-Буџет на 
Општина 
Демир 
Капија  
-Светска 
Инвестициона 
Банка 
 

 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
2012-
2013 

Канализа-
ционен 
систем(и) за 

Општина 
Демир 
Капија  

2011 
-Буџет на 
Општина 
Демир 

8.000.000  € 
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прифаќање на 
отпадните води 
и нивно 
спроведување 
до реципиент 

Капија  
- Донации 
- Дотации 
- Други 
извори 
-Кредити 

Не е реализирано 2011-
2015 

          
НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на 
мерење на 

индикаторите 

Системи за  
прифаќање и 
одведување 
до реципиент 
на отпадните 
фекални и 
атмосферски 
води 

Инвестиционо техничка документација /Основни 
проекти/ за изградба на канализациони системи 
за прифаќање на отпадните води на територијата 
на општината 

-Број на населени места 
со изработена техничка 
документација /основни 
проекти 

 
Еднаш годишно 

Канализационен систем(и) за прифаќање на 
отпадните води и нивно спроведување до 
реципиент 

-Број на километри 
изграден канализа-
ционен систем 
- Број на опфатени 
населени места  
- Број на приклучени 
домаќинства  

Еднаш годишно 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Изградба на пречистителни станици за комунални отпадни води во 
општинскиот центар и  населените места 

Цел Задачи Институција 
надлежна 
за изведба 

Време на 
изведба 

Можни извори 
за финансирање 

Предви
ден 

буџет 

Статус Нов рок 
на 

изведба 

Системи 
за  
прифаќа
ње и 
пречистув
ање на 
комуналн
ите 
отпадни  
води 

Инвестиционо 
техничка 
документација 
/основни 
проекти/ за 
изградба на 
постројка за 
третман на 
отпадните води 

Општина 
Демир 
Капија  

2007 

-Буџет на 
Општина Демир 
Капија 
-грантови 
- дотации 
-донации 
-други извори 

10.000 € 
 
 

Изработен е  
идеен проект 
за изградба на 
пречистителна 
станица  

 

Изработка на 
главен проект 

Општина 
Демир 
Капија 

 

-Буџет на 
Општина Демир 
Капија 
-грантови 
- дотации 
-донации 
-други извори 

10.000 € 

/ 2012-
2013 

 
Постројка за 
третман на 
отпадните води 
/пречистителни 
станици 

Општина 
Демир 
Капија  

2007 - 
2012 

-Буџет на 
Општина Демир 
Капија 
-грантови 
- дотации 
-донации 

1.500.00€ 
 

Реализација е 
планирана  

2014-
2019 
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-други извори  
-европски 
фондови 

 
 
НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  
Показатели на 

успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на 
мерење на 

индикаторите 

Системи за  прифаќање и пречистување 
на комуналните отпадни  води 
 
 
 
 

Изработка на техничка 
документација / главен 
проект за изградба на 
постројка за третман на 
отпадни води  

-Изработка на 
главен проект 
-Реализација на 
проектот за 
изградба на 
пречистителна 
станица 
-Квалитет на 
водата   

Еднаш годишно 

Постројка за третман на 
отпадните води 
/пречистителни станици 

- Број на 
изградени 
пречистителни 
станици  
- Квалитет на 
водата во 
каналите 
- Б.П.К. Биолошка 
потреба на 
кислород 

Еднаш годишно 

 
Приоритет 2. Изградба на водоснабдителните системи за вода за пиење 
Цел  

Задачи 
Институци

ја 
надлежна 
за изведба 

Време на 
изведба 

Можни извори 
за 

финансирање 

Предвиде
н буџет 

Статус Нов рок 
на 

изведба 

Системи за  
снабдување на 
населението со 
вода за пиење 

Инвестицио
но техничка 
документац
ија /основни 
проекти/ за 
изградба и 
реконструкц
ија на 
системите за 
снабдување 
со вода за 
пиење 

Општина 
Демир 
Капија  

2007 

- Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други извори 

10.000 € 
 
 

Не е 
реализира
на, освен 
за  
населено 
место 
Челевец 
кој има 
водоснабд
ителен 
систем 
изграден 
во 2004 
година 

 
 
 
2013 

Доизградба 
и 
реконструкц
ија на 

Општина 
Демир 
Капија  

2007 - 
2012 

- Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 

500.000€ 
 

Делумно е 
реализира
на 
(Изграден 

/ 
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системите за 
водоснабду
вање со 
вода за 
пиење 

- Други извори  
-кредити, само 
придонес од 
граѓаните и др. 

е нов 
резервоар 
за вода 
380м3 од 
страна на 
УСАИД) 

 Изградба на 
уште 1 
резервоар 
за вода за 
да се 
отстрани 
недостатоко
т од 
снабдување 
со вода во 
летниот 
период 

Општина 
Демир 
Капија  

/ 

Општина Демир 
Капија 
УСАИД 
Светска Банка 

100.000 € 

/  
 
 
 
 

2014 

 
 
НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на 
мерење на 

индикаторите 

Системи за  снабдување 
на населението со вода 
за пиење 

Инвестиционо техничка 
документација /основни 
проекти/ за изградба и 
реконструкција на системите 
за снабдување со вода за 
пиење 

- Број на населени места со 
изработена техничка 
документација /основни 
проекти  
- Време на изработка на 
проектите 

Еднаш годишно 

Доизградба и реконструкција 
на системите за 
водоснабдување со вода за 
пиење 

-Број на километри изградена 
водоводна мрежа 
- Број на опфатени населени 
места  
- Број на приклучени 
домаќинства 

Еднаш годишно 

- Квалитет на водата за пиење 
 

Еднаш месечно 

Изградба на уште 1 резервоар 
за вода за да се отстрани 
недостатокот од снабдување 
со вода во летниот период 

-Подобрување на квалитетот на 
водата за пиење 

Еднаш годишно 
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Приоритет 3. Изградба на пречистителни станици за вода за пиење во 
населените места  

Цел Задачи Институција 
надлежна 
за изведба 

Време на 
изведба 

Можни 
извори за 

финансирање 

Предвиден 
буџет 

Статус 

Системи за прифаќање 
и пречистување на 
водата за пиење 

Инвестиционо 
техничка 
документација 
/основни 
проекти/ за 
изградба на 
постројка за 
третман на  вода 
за пиење 

Општина 
Демир 
Капија 
 

2007 

- Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

 
10.000 € 
 
 

 
 
Не е 
реализирана 

Инвестиционо 
техничка 
документација 
/основни 
проекти/ за 
изградба на 
постројка за 
третман на  вода 
за пиење 

Општина 
Демир 
Капија 
 

2007 - 
2012 

- Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

400.000  € 
 

 
Не е 
реализирана, 
но 
општината 
планира 
изградба 

 
 
НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на мерење 
на индикаторите 

Системи за  прифаќање и 
пречистување на водата за 
пиење 

Инвестиционо техничка 
документација /основни 
проекти/ за изградба на 
постројка за третман на  
вода за пиење 

- Број на населени места со 
изработена техничка до-
кументација /основни 
проекти  
- Време на изработка на 
проектите 

Еднаш годишно 

Инвестиционо техничка 
документација /основни 
проекти/ за изградба на 
постројка за третман на  
вода за пиење 

- Број на изградени 
пречистителни станици  
- Квалитет на водата во 
каналите 
- Б.П.К. Биолошка 
потрошувачка на кислород 

Еднаш годишно 

 
Приоритет 4. Систем за интегрирано управување со цврст отпад    

Цел Задачи Институција 
надлежна 
за изведба 

Време 
на 

изведба 

Можни 
извори за 
финансир

ање 

Предвиден 
буџет 

Статус Нов рок на 
изведба 

 
 
 
 

Јакнење на 
Јавното 
комунално 
претпријатие 

-Општина 
Демир 
Капија и  
-ЈКП 

2007 -
2008 

- Општина  
Демир 
Капија  
- Дотации 

 
 
 
8.000 € 

Задачата е 
реализирана, 
при што се 
вработени 
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Систем за 
интегрирано 
управување со 
цврст отпад  

за собирање на 
комунален 
отпад   во 
однос на 
човечки 
ресурси 

- Донации 
-Други 
извори 

вкупно 21 лице 

План за 
управување  со 
отпад во 
општината 

-Општина 
Демир 
Капија и  
-ЈКП 

2007 - 
2008 

- Општина  
Демир 
Капија  
- Дотации 
- Донации 
-Други 
извори 

5.000 € 

Планот не е 
изработен 

 
 
 
2012 

Техничка 
опременост на 
ЈКП / корпи, 
канти, 
контејнери, 
камиони за 
подигање и 
транспорт на 
отпад 

-Општина 
Демир 
Капија и  
-ЈКП 

2007 - 
2012 

- Општина  
Демир 
Капија  
- Дотации 
- Донации 
-Други 
извори 

350.000  € 
 

Во моментот 
ЈКП располага 
со 1 трактор со 
надградена 
приколка за 
собирање 
комунален  
отпад. 
Поставени се 
45 канти за 
отпад од 
страна на 
МЖСПП, но 
има потреба од 
дополнителни 
канти, 
контејнери.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2012 

Техничка 
документација 
/Основен 
проект/ за 
изградба на 
депонија за 
времено 
одлагање на 
комунален  
отпад / во 
иднина 
претоварна  
станица 

-Општина 
Демир 
Капија и  
-ЈКП 

2007 - 
2012 

- Општина  
Демир 
Капија  
- Дотации 
- Донации 
-Други 
извори 

10.000 € 

 
 
 
Не е 
реализирана 

 
 
 
 
 
 
2014 

Набавка на 
камион за 
собирање на 
отпад.   -ЈКП / 

- Општина  
Демир 
Капија  
- Дотации 
- Донации 
-Други 
извори 

10.000 € 

 
 
 
/ 

 
 
 
2012 
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Изградба на 
депонија за 
времено 
одлагање на 
комунален  
отпад / во 
иднина 
претоварна  
станица за 
регионална 
депонија 

-Општина 
Демир 
Капија и  
-ЈКП 

2007 - 
2012 

- Општина  
Демир 
Капија  
- Дотации 
- Донации 
-Други 
извори 

150.000-
500.000 € 

 
 
Не е 
реализирана  

 
 
 
2014 

 Пренамена на 
постоечката 
градска 
депонија во 
претоварна 
станица 

-Општина 
Демир 
Капија и  
-ЈКП 

/ 

- Општина  
Демир 
Капија  
- Дотации 
- Донации 
-Други 
извори 

50.000- 
150. 000  € 

 
 
 
/ 

 
 
 
2014 

 
 
НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на 
мерење на 

индикаторите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Систем за 
интегрирано 
управување со 
цврст отпад 

План за управување со отпад 
во општината 

-Број на населени места опфатени со 
планот Еднаш годишно  

- Време на евакуација на отпадот  Еднаш на 3 месеци  

Техничка опременост на ЈКП/ 
корпи, канти, контејнери, 
камиони за подигање и 
транспорт на отпад 

- Број на поставени садови за 
собирање на отпад 
- Број на набавени возила со 
подигање и транспорт на отпадот  

Еднаш годишно 

Техничка документација 
/Основен проект/ за изградба 
на депонија за времено 
одлагање на комунален  
отпад / во иднина претоварна 
станица 

-Време на изработка  Еднаш годишно 

Набавка на камион за 
собирање на отпад 

-Време на набавка 
-Набавен камион Еднаш годишно 

Изградба на депонија за 
времено одлагање на 
комунален  отпад / во иднина 
претоварна станица за 
регионална депонија 

- Изградена депонија 
 
 

Еднаш годишно 

- Депонирање на отпадот во 
депонијата Секој месец 

Пренамена на постоечката 
градска депонија во 
претоварна станица 

-Помалку отпад во градот и 
околината околу депонијата 

Еднаш на секој шест 
месеци 
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Приоритет 5: Селекција, сепарирање и искористување на рециклабилните 
отпадни материи 

Цел Задачи Институција 
надлежна за 

изведба 

Време на 
изведба 

Можни 
извори за 

финансирање 

Предвид
ен буџет 

Статус Нов 
рок 
на 

извед
ба 

Генерирање на 
приходи во 
општината 
преку чиста 
животна 
средина 

Едукација на 
населението 
за видовите и 
значењето на 
селекцијата 
на цврстиот 
отпад 

-Општина Демир 
Капија и  
-ЈКП 

2007 - 
2008 

-Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други извори  

 
 
5.000 € 
 

Не е 
реализирана 

2011-
2015 

Јавна 
кампања за 
селектирање 
на отпад 

-Општина Демир 
Капија и  
-ЈКП 

2007 - 
2008 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други извори  

 
 
5.000 € 
 

Аплициран е 
проект до 
МЖСПП 

2011-
2015 

Воведување 
на систем за 
селектирање 
на комунален 
отпад 

-Општина Демир 
Капија и  
-ЈКП 

2007 - 
2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други извори  

Над 
150.000€ 

Не е 
реализирана 

2012-
2015 

Поддршка за 
формирање 
на 
претпријатија 
за 
селектирање, 
управување и 
рециклирање 
на 
селектиранио
т отпад или 
формирање 
на јавно 
приватно 
партнерство 

-Општина Демир 
Капија и  
-ЈКП 

2007 - 
2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други извори  

50.000  € 
 

 
 
 
 
Досега 
постои само 
ЈКП 
Не е 
реализирана 

 
 
 
 
 
 
2016 
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НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на 
мерење на 

индикаторите 

Генерирање на 
приходи во 
општината преку 
чиста животна 
средина 

 
Едукација на населението за видовите и 
значењето на селекцијата на цврстиот 
отпад 

-Број на одржани јавни 
трибини  
-Број на емисии преку 
електронски медиуми 

Еднаш на три 
месеци 

Јавна кампања за селектирање на отпад 

-Број на поделен промотивен 
материјал 
- Број на оддржани јавни 
трибини  
- Број на емисии преку 
електронски медиуми 
- Број на реализирани проекти 
за зголемување на јавната 
свест за селектирање на отпад 

Еднаш на три 
месеци 

Воведување на систем за селектирање на 
комунален отпад 

- Количина на комунален отпад 
- Количина на отпад кој се 
рециклира 

Еднаш годишно 

Поддршка за формирање на 
претпријатија за селектирање, 
управување и рециклирање на 
селектираниот отпад или формирање на 
јавно приватно партнерство 

- Број на отворени 
претпријатија за селектирање и 
рециклирање на отпадот 

Еднаш годишно 

 
Приоритет 6: Неконтролирана употреба на вештачки ѓубрива и пестициди. 
Едукација на земјоделците за начините на употреба на заштитни средства и 
стандардите за производство на органска храна     

Цел Задачи Институција 
надлежна 
за изведба 

Време на 
изведба 

Можни 
извори за 

финансирање 

Предвиден 
буџет 

Статус Нов рок 
на 

изведба 

Заштита на 
почвите и 
земјоделските 
производи 

Едукација на 
населението кое се 
занимава со 
земјоделие за 
видовите и начинот 
на користење на 
вештачките ѓубрива 
и пестицидите, како 
и нивно 
поттикнување во 
здружување, 
односно 
формирање на 
земјоделски 
здруженија 

Општина 
Демир 
Капија 

2007 - 
2009 

- Буџет на 
Општина 
Демир Капија 
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

10.000 € 
 

 
 
 
 
Не е 
реализирана 

 
 
 
 
 
2011-
2014 
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Испитување на 
почвите и 
произведената 
храна за 
концентрацијата  на 
вештачки ѓубрива и 
пестициди 

Општина 
Демир 
Капија 

2007 - 
2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори  

50.000 - 
100.000 € 

Не е 
реализирана 

2012-
2015 

НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на 
мерење на 

индикаторите 

Заштита на почвите и 
земјоделските производи 

Едукација на населението кое се 
занимава со земјоделие за видовите и 
начинот на користење на вештачките 
ѓубрива и пестицидите, како и нивно 
поттикнување во здружување, 
односно формирање на земјоделски 
здруженија 

- Број на одржани јавни 
трибини  
- Број на емисии преку 
електронски медиуми 

Два пати годишно 

Испитување на почвите и 
произведената храна за 
концентрацијата  на вештачки ѓубрива 
и пестициди 

- Број на резултати во 
дозволени граници за 
употреба на вештачки ѓубрива 
- Број на резултати во 
дозволени граници за 
употреба на пестициди 

Четири пати 
годишно 

 
    Приоритет 7. Донесување на урбанистичка документација со која ќе се 
избегне ненаменско користење на земјоделското земјиште за други цели 
Цел Задачи Институција 

надлежна за 
изведба 

Време на 
изведба 

Можни 
извори за 

финансирање 

Предвиден 
буџет 

Статус Нов рок 
на 

изведба 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урбанизација на 
просторот и 
заштита на 
земјоделското 
земјиште 

Урбанистички 
план  етно село 
Клисура 

Општина 
Демир Капија  

2012-
2015 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

10.000 € 

 
Развие
на е 
идеја 
која 
треба 
да се 
пренес
е на 
проект 

 
 
 
2012-
2014 

Други 
урбанистички 
планови 
согласно Законот 

Општина 
Демир Капија  

2007 - 
2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
-Други извори 

над 
150.000€ 
  

 
 
Не е 
реализ
ирана 

 
 
2012-
2017 

Стратегија за 
ревитализација 
на руралната 
средина во 
општината/разви

Општина 
Демир Капија  

2007 - 
2012 

-Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 

30.000  € 
  

Реализ
ирано,  
делум
но е 
вклуче
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вање на еко-
туризам 

- Други 
извори  

но во 
Стрети
гијата 
за 
локале
н 
развој 
сепак 
ги 
задово
лува 
потреб
ите на 
општи
ната 

Општински 
еколошки фонд 

Општина 
Демир Капија  

2007 - 
2008 

-Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори  

15.000  € 
  

Не е 
реализ
ирано 

2012-
2013 

Техничка 
документација 
/основни 
проекти/ за 
изградба и 
уредување на 
улици, тротоари, 
плоштади, 
детски и 
спортски 
игралишта  и 
зелени 
површини 

Општина 
Демир Капија  

2007 - 
2009 

Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори  

25.000  € 
  

Делум
но е 
израбо
тена 
докум
ентаци
ја, а 
дел е 
во 
процес 
на 
израбо
тка, 
остана
тото се 
планир
а да се 
дорабо
ти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-
2013 

Изградба и 
уредување на 
дополнителни 
детски и 
спортски 
игралишта за 
потребите на  
општината 

Општина 
Демир Капија  

2007 - 
2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

150.000  € 
  

Отпочн
ата е 
изград
бата на 
2 
детски  
играли
шта  

Јуни 
2011 

Изградба на 
дополнителни 
детски и 

Општина 
Демир Капија  

2012-
2017 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  

150.000  € 
 

 
 
/ 

 
 
/ 
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спортски 
игралишта 

- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

Изградба и 
уредување на 
улици, тротоари, 
плоштади и 
зелени 
површини 

Општина 
Демир Капија 

2007 - 
2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

Над  
500.000  € 
  

Има 
изград
ено 
нови 
улици 
и 
тротоа
ри, 
планир
ана е 
изград
ба на 
парков
и на 
површ
ина од 
околу 
5000м2 
која 
треба 
да 
заврш
и оваа 
година 

2011 

 
НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на 
мерење на 

индикаторите 

Урбанизација на 
просторот и заштита на 
земјоделското земјиште 

Урбанистички план  етно село Клисура  Развој на населено место 
Клисура во насока на 
поатрактивно населено 
место за привлекување на 
голем број на туристи 

Еднаш годишно 

Детален урбанистички план за населено 
место Ново Село -Време на изработка 

-Донесен ДУП Еднаш годишно 

Други урбанистчки планови согласно 
Закон 

-Време на изработка 
-Донесен ДУП Еднаш годишно 

Општински еколошки фонд -Време на формирање Еднаш годишно 

Техничка документација /основни 
проекти/ за изградба и уредување на 
улици, тротоари, плоштади, детски и 
спортски игралишта  и зелени површини 

-Број на изработени основни 
проекти 
-Број на опфатени населени 
места 
-Време на изработка 

Еднаш годишно 

Изградба и уредување на дополнителни 
детски и спортски игралишта за 

-Број на опфатени населени 
места Еднаш годишно 
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потребите на  општината -Број на дополнително 
изградени објекти 

Изградба и уредување на улици, 
тротоари, плоштади и зелени површини 

- Број на опфатени населени 
места 
- Број на изградени објекти  

Еднаш годишно 

 
 
Приоритет 8.Искористување на органскиот отпад-биомаса од земјоделството  

Цел Задачи Институција 
надлежна за 

изведба 

Време на 
изведба 

Можни 
извори за 

финансира
ње 

Предвиде
н буџет 

Статус Нов рок 
на 

изведба 

Заштита на 
природата и 
производство 
на енергија  
   

-Едукација на 
населението за 
значењето на 
органскиот отпад 
- Биомаса од 
земјоделието 

Општина 
Демир Капија   2007 - 2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир 
Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

5.000 € 
 
 

Не е 
реализирана 

2012-
2015 

Истражување на 
можностите за 
искористување 
на органскиот 
отпад во 
општината 

Општина 
Демир Капија 2007 - 2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир 
Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

15.000 € 
 
 

Не е 
реализирана 

2012-
2015 

Поддршка за 
формирање на 
претпријатија  за 
преработка на 
биомаса 

Општина 
Демир Капија 2007 - 2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир 
Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

50.000  € 
  

Не е 
реализирана 

2012-
2015 

 
 

НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на 
мерење на 

индикаторите 

Заштита на природата и 
производство на енергија 

Едукација на населението за 
значењето на органскиот отпад, 
биомаса од земјоделието 

-Број на одржани јавни трибини 
-Број на емисии преку електронски 
медиуми 

Еднаш годишно  

Истражување на можностите за 
искористување на органскиот 
отпад во општината 

-Време на изработка Еднаш годишно 

Поддршка за формирање на 
претпријатија  за преработка на 
биомаса 

-Број на отворени претпријатија за 
преработка на биомаса Еднаш годишно 



         Локален акционен план за животна средина за општина Демир Капија (ЛЕАП) 

 67 

 
 Приоритет 9. Заштита на шумскиот фонд 

Цел  
Задачи 

Институција 
надлежна за 

изведба 

Време на 
изведба 

Можни 
извори за 

финансирање 

Предвиде
н буџет 

Статус Нов рок 
на 

изведба 

Заштита на 
шуми и 

унапредување 
на природата 

Евидентира
ње на 
површини со 
шуми по 
видови на 
растенија, 
исцртување 
на карти на 
распростран
етост 

Општина Демир 
Капија и Јавно 
претпријатие за 
шуми 

2007 - 2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

10.000 € 
 
 

Податоците 
се 
расположлив
и во 
Македонски 
шуми 

2012-
2016 

Мониторинг 
над шумите 
и навремена 
дојава за 
појавување 
на 
заболувања 
кај истите 

Општина Демир 
Капија и Јавно 
претпријатие за 
шуми 

2007- 
2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

15.000 € 
 
 

Податоците 
се 
расположлив
и во 
Македонски 
шуми 

/ 

Заштита на 
шумите од 
појава на 
пожари 

Општина Демир 
Капија и Јавно 
претпријатие за 
шуми 

2007 -2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

 

Општината 
планира во 
иднина да се 
прави 
набљудување  

/ 

Изградба на 
набљудувач
ници за 
попрегледно 
и 
поефикасно 
спречување 
на пожари. 

Општина Демир 
Капија и Јавно 
претпријатие за 
шуми 

2012-2018 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

100.000€ 

 / 

Заштита на 
шумите од 
бесправна 
сеча 

Општина Демир 
Капија и Јавно 
претпријатие за 
шуми 

2007 - 2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

 

Намалување 
на процентот 
на бесправна 
сеча и 
намалување 
на ерозија 

Во 
контину
итет 

Пошумувањ
е на 
еродирани 
површини со 
користење 
на автохтони 

Општина Демир 
Капија и Јавно 
претпријатие за 
шуми  

2007- 
2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 

 

-Оваа 
активност се 
реализира со 
Денот на 
дрвото 
-Изградени се 

Во 
контину
итет 
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растенија извори зелени 
површини и 
пошумени се 
површини со 
јавор, багрем 
(автохтони 
растенија) 

Подигање на 
јавната свест 
за 
значењето 
на  шумите и 
нивната 
заштита 

Општина Демир 
Капија и НВО 2007 - 2012 

- Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

 

-Испечатени 
се флаери за 
палење оган 
-Со секоја 
разеленета 
површина се 
планираат и 
едукативни и 
предупредув
ачки 
содржини за  
значењето на 
шумите и 
природата 

 

 
НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  
Показатели на 

успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на 
мерење на 

индикаторите 

Заштита на шуми и 
унапредување на природата 

Евидентирање на површини со шуми по видови 
на растенија исцртување на карти на 
распространетост 

- Време на 
изработка на 
мапите 

Еднаш годишно  

Мониторинг над шумите и навремена дојава за 
појавување на заболувања кај истите 

- Број на извршени 
набљудувања 
- Број на поднесени 
дојави 

Два пати годишно  

Заштита на шумите од појава на пожари 
- Намален ризик и 
севкупен број на 
пожари 

Два пати годишно 

Изградба на набљудувачници за попрегледно и 
поефикасно спречување на пожари. 

-Број на изградени 
набљудувачни 
-Намален број на 
пожари 

Еднаш годишно 

Заштита на шумите од бесправна сеча 
- Намален ризик и 
севкупен број на 
пожари 

Два пати годишно 

Пошумување на еродирани површини со 
користење на автохтони растенија 

- Број на пошумени 
ерозивни подрачја Еднаш годишно 

Подигање на јавната свест за значењето на  
шумите и нивната заштита 

-Број на едуцирано 
население 
-Промовиран 
едукативен 
материјал 

Еднаш годишно 
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Приоритет 10. Заштита на ендемични – загрозени видови преку прогласување 
на заштитени зони на природата 

 

 
 
 

 

Цел Задачи Институција 
надлежна за 

изведба 

Време на 
изведба 

Можни извори за 
финансирање 

Предвиден буџет Статус Нов рок на 
изведба 

Заштита на 
природата и 
растенијата 

Евидентирање, 
утврдување на 
видови и локации за 
ендемични и 
загрозени  видови и 
прогласување на 
заштитени зони 

Општина 
Демир Капија 
во соработка 
со експерт и 
НВО  

2007- 
2012 

- Буџет на Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други извори 

40.000 € 
 

Изработен е 
проект за 
природен 
резерват 

 

Исцртување на карти 
на расптространетост 
на видовите и  
создавање на база на 
податоци за истите 

Општина 
Демир Капија 
во соработка 
со експерт и 
НВО 

2007- 
2012 

- Буџет на Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други извори 

 

Не е 
реализирана 

 
2012-2017 

Мониторинг над 
зоните со ендемични 
и загрозени видови 

Општина 
Демир Капија 
во соработка 
со експерт и 
НВО 

2007 - 
2012 

- Буџет на Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други извори 

5.000 € 
 
 

Не е 
реализирана 

 
2012-2017 

Заштита на 
крајбрежниот појас 
на река Бошава и 
Дошница 

Општина 
Демир Капија 
во соработка 
со експерт и 
НВО 

 

-Буџет на Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други извори  

 

Со одлука на 
Совет 
донесена на 
29.12.1997 
година 
крајбрежниот 
појас на река 
Дошница и 
Бошава е 
заштитен од 
бесправна 
сеча и 
уништување 
на природата. 

 

Заштита на 
крајбрежниот појас 
на река Бошава и 
Дошница, на 
државно ниво 

Општина 
Демир Капија 
во соработка 
со експерт и 
НВО 

2011-
2012 

-Буџет на Општина  
Демир Капија  
 

5000 € 

Нова задача!  

Подигање на јавната 
свест за ендемските 
и загрозените видови 
и потребата од нивно 
зачувување Општина 

Демир Капија 
во соработка 
со експерт и 
НВО 

2007- 
2012 

-Буџет на Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други извори  

 

РЕАЛИЗИРАНО 
Во новите 
паркови 
постојат 
информации 
за растенијата 
и дрвата од 
едукативен 
карактер. 
(Значење, 
едукативна 
содржина, име 
и сл.) 
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НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на 
мерење на 

индикаторите 

Заштита на природата и 
растенијата 

Евидентирање, утврдување на видови и локации 
за ендемични и загрозени  видови и прогласување 
на заштитени зони 

-Време на изработка 
на мапите 

  
Еднаш годишно 

 
Мониторинг над зоните со ендемични и загрозени 
видови  

-Број на извршени 
набљудувања Два пати годишно 

 
 

Приоритет 11: контрола на квалитетот на водите      
Цел Задачи Институција 

надлежна за 
изведба 

Време на 
изведба 

Можни извори 
за 

финансирање 

Предвиден 
буџет 

Статус Нов рок на 
изведба 

Заштита на 
водите 

Испитување 
на 
квалитетот 
на водите во 
општината  

Општина Демир 
Капија 

2007 - 
2012 

-Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други извори 

30.000 € 
 

Во 2006-07г 
направена 
е 
автоматска 
мерна 
станица на 
река 
Вардар. 
 
Ј.К.П 
„Бошава“ 
редовно 
врши 
контрола 
на водата 
за пиење. 

 

Мерки за 
заштита на 
водите во 
општината   

Општина Демир 
Капија 

2007 - 
2012 

-Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други извори  

100.000-
300.000 € 
 

Не е 
релизирана 

2012-2017 

Мониторинг 
врз водите 
во 
општината     

Општина Демир 
Капија 

2007 - 
2012 

-Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други извори  

50.000 € 

Не е 
релизирана 

2012-2017 
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НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на 
мерење на 

индикаторите 

Заштита на водите       

Испитување на квалитетот на водите во 
општината 

- Број на опфатени неселени 
места  
- Број на извршени испитувања  
 

Еднаш месечно 

Мерки за заштита на водите во 
општината   

- Мал број на применети 
рестриктивни заштити 

Два пати годишно 
и по потреба  

 

 
Приоритет 12: Контрола на бројот на уловен дивеч  
Цел  

Задачи 
Институција 
надлежна за 

изведба 

Време на 
изведба 

Можни 
извори за 

финансирање 

Предвиден 
буџет 

Статус 

Заштита на 
дивечот и 
природата 

 
Утврдување на 
видови и 
бројност на 
дивеч со 
мапирање на 
локалитети   
 

Општина 
Демир Капија 
Ловно друштво  

2007 - 2012 

-Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
- Други 
извори 

5.000 - 
10.000 € 
 
 

Ова е дадено 
под концесија на 
ловечко друштво 
Краставац, и 
концесијата 
истекува во 2011 

Издавање нова 
концесија или 
решавање на 
статусот по 
истекот на 
концесијата 

Општина 
Демир Капија 
Ловно друштво 

2011-2012 

-Буџет на 
општина 
Демир Капија 
 

5000 € 

/ 

План и мерки за 
заштита на 
загрозени 
водови на дивеч  
 

Општина 
Демир Капија 
Ловно друштво 

2007 - 2012 

-Буџет на 
Општина  
Демир Капија  
- Дотации 
- Донации 
-Други извори 

5.000 - 
15.000 € 

РЕАЛИЗИРАНО 
Концесија на 
ловечкото 
друштво. 
Секој 
концесионер 
има законска 
обврска да 
изработи основи 
за 
стопанисување 
со дивечот за 
ловиштето со 
кое стопанисува 
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Мониторинг и 
контрола на 
ловењето на 
дивеч особено 
во забранетите 
временски 
периоди 
 

Општина 
Демир Капија 
Ловно друштво 

2007 - 2012 

- Буџет на 
општина 
Демир Капија 
-Донации 
-Дотации 
-Други извори  

10.000  € 
  

РЕАЛИЗИРАНО 
Согласно 
законските 
обврски 
концесионерот 
го врши 
мониторингот 

 
 
НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на 
мерење на 

индикаторите 

Заштита на дивечот и 
природата 

 
 
 
Издавање нова концесија или 
решавање на статусот по истекот на 
концесијата 
 
 

- Времетраење на концесијата 
- Успех во справуањето со 
проблемите кои призлегуваат при 
заштита на дивечот и природата  

Еднаш годишно  

 
 
Приоритет 13: Воведување на органско производство на еколошки чиста храна     

Цел Задачи Институција 
надлежна за 

изведба 

Време 
на 

изведба 

Можни 
извори за 

финансирање 

Предвиден 
буџет 

Статус Нов рок 
на 

изведба 

Заштита на 
природата и 
човековото 
здравје и 
економска 
состојба 

Утврдување на 
видовите на 
здрава храна која 
може да се 
произведува на 
територијата на 
општината 

Општина 
Демир Капија 
или инвестито  

2007 - 
2012 

- Буџет на 
општина 
Демир Капија 
-Донации 
-Дотации 
-Други извори  

5.000 € 
 
 

Не е 
реализирана  

2012-
2017 

Едукација на 
населението за 
производство на 
здрава храна  и 
придобивките од 
неа 

Општина 
Демир Капија 

2007 - 
2012 

- Буџет на 
општина 
Демир Капија 
-Донации 
-Дотации 
-Други извори  

15.000 € 
 
 

Не е 
реализирана 
 

2012-
2017 

Мониторинг врз 
производството на 
здрава храна 

Општина 
Демир Капија 

2007 - 
2012 

- Буџет на 
општина 
Демир Капија 
-Донации 
-Дотации 
-Други извори  

5.000 € 

Не е 
реализирана 

2012-
2017 

Поддршка за 
формирање на 
претпријатија  за 
производство  на 
здрава храна  

Општина 
Демир Капија 2007 - 

2012 

- Буџет на 
општина 
Демир Капија 
-Донации 
-Дотации 

45.000  € 
  

Не е 
реализирана 

2012-
2017 



         Локален акционен план за животна средина за општина Демир Капија (ЛЕАП) 

 73 

или јавно приватно 
партнерство 

-Други извори  

 
 
НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на мерење на 
индикаторите 

Заштита на 
природата и 
човековото 
здравје, 
подобрување 
на економска 
сосотојба 

 
Утврдување на видовите на здрава 
храна која може да се произведува на 
територијата на општината 

 
-Време на изработка 

 
Еднаш годишно 

Едукација на населението за 
производство на здрава храна  и 
придобивките од неа   

- Број на одржани јавни 
трибини  
- Број на емисии преку 
електронски медиуми 

Еднаш годишно 

Мониторинг врз производството на 
здрава храна 

- Број на набљудувања  
 
 

Еднаш годишно 

 
Поддршка за формирање на 
претпријатија  за производство  на 
здрава храна 

- Број на отворени 
претпријатија за преработка 
на био маса   Еднаш годишно 

 
Приоритет 14: Заштита од бучава     
Цел Задачи Институција 

надлежна за 
изведба 

Време на 
изведба 

Можни 
извори за 

финансира
ње 

Предвиден 
буџет 

Статус 

Идентификување 
на локациите кои 
се извор на 
бучава 

Редовни 
мерења од 
страна на 
општината со 
мерен 
инструмент 

Општина 
Демир Капија 2011 

 
-Општина 
Демир 
Капија 

10.000 МКД 

Направени се 
првични мерења и 
дадени погоре по 
секцијата за бучава 

 
 
 
 
 
 
Заштита од Бучава 

Изработка на 
карти со зони 
на интезитет 
на бучава во 
општина 
Демир Капија 
и 
превземање 
на мерки за 
заштита од 
оваа штетна 
емисија 
(поставување 
на заштитни 
ѕидови) 

Општина 
Демир Капија 

2011 - 
2016 

 
-Буџет на 
општината 
-донации 
-дотации 
Други 
извори 

 

Отпочнат проект за 
Меѓуопштинска 
соработка со 
општина Неготино, 
финансиран од 
УНДП. (2010-2011) 
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НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција на 
мерење на 

индикаторите 

Заштита од бучава    

 
Мерења од страна на општината со 
мерен инструмент со цел 
идентификување на локациите кои се 
извор на бучава 

- Број на направени мерења Еднаш во 6 месеци  

 
Изработка на карти со зони на 
интезитет на бучава во општина Демир 
Капија и преземање на мерки за 
заштита од оваа штетна емисија 
(поставување на заштитни ѕидови) 

- Број на заштитни ѕидови 
поставени  
- Број  на изработени карти 

Еднаш годишно  

 
Приоритет 15.Зголемување на  енергетската ефикасност и искористување на 
обновливите извори на енергија 

Цел  
Задачи 

Институција 
надлежна за 

изведба 

Време на 
изведба 

Предвиден 
буџет 

Можни извори 
за финансирање 

 
 
 
 
 
 
 
Подобрување на 
енергетската 
ефикасност 

Програма за 
енергетска 
ефикасност за 
период од 3 
години 

Општина 
Демир Капија 2011-2012 

 
 
10. 000 € 

Општина Демир 
Капија 
УСАИД 
УНДП 

Изработка на 
едногодишни 
планови за 
реализација на 
тригодишната 
програма 

Општина 
Демир Капија 2012 

 
 
2. 000 € Општина Демир 

Капија 

Замена на прозори 
во јавните згради 
(училишта, 
градинки, 
општинска зграда, 
болници) 

Општина 
Демир Капија 2012-2015 

 
 
100.000 € 

Општина Демир 
Капија 
Светска Банка 
УСАИД 

Анализа на старите 
котли во јавните 
згради на 
територијата на 
општината и 
потребата од 
нивна замена со 
нови 

Општина 
Демир Капија 2011-2012 

 
 
5.0000 € 

Општина Демир 
Капија 
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Студија за 
можностите за 
замена на фосилните 
горива со 
алтернативни горива  

Општина Демир 
Капија 2014-2015 

 
 
5.000 € 

Општина Демир 
Капија 
Светска Банка  
Усаид 

Искористување на 
обновливи извори на 
енергија 

Изработка на 
физибилити студии 
за потенцијалот за 
искористување на 
обновливи извори на 
енергија (отпад, 
биомаса, сонце, 
ветер,геотермална 
вода.) 

Општина Демир 
Капија 
 

2012-2015 

 
 
 
15. 000 € Општина Демир 

Капија 
УНДП 

 
НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

Цел Задачи  Показатели на успех 
 (индикатори) 

Фрекфенција 
на мерење на 
индикаторите 

Подобрување на 
енергетската ефикасност 

Програма за енергетска ефикасност за 
период од 3 години -Изработка на програма и 

број на предвидени мерки за 
енергетска ефикасност 

Еднаш во 6 
месеци 

Изработка на едногодишни планови за 
реализација на тригодишната 
програма 

-Период за кој ке биде 
изработен  едногодишниот 
план 
-Број на мерки што ќе бидат 
спроведени по завршувањето 
на едногодишниот план 

Еднаш на 3 
месеци 

 
Замена на прозори во јавните згради 
(училишта, градинки, општинска 
зграда, болници) 

- Број на заменети прозори Еднаш 
годишно 

Анализа на старите котли во јавните 
згради на територијата на општината и 
потребата од нивна замена со нови 

-Број на идентификувани 
котли кои е потребно да се 
заменат со нови 

Еднаш во 6 
месеци 

Изработка на студија за замена на 
фосилните горива со алтернативни 
горива на територијата на општината 

-Број на изработени студии Еднаш 
годишно 

Искористување на 
обновливи извори на 
енергија 

Изработка на физибилити студии за 
потенцијалот за искористување на 
обновливи извори на енергија (отпад, 
биомаса, сонце, ветер) 

-Број на изработени студии  Еднаш 
годишно 
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15. ИНСТУТИЦИОНАЛНО-ОРГАНИЗАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЛЕАП 

 
 
 Сите учесници на локално ниво, кои што беа вклучени во процесот на планирање на ЛЕАП, 
треба да учествуваат и во процесот на мониторинг и оценување. Вообичаено, тоа се 
работните групи, Управниот комитет, претставниците на различни заинтересирани 
субјекти, делегатите на локалната самоуправа, Градоначалникот и Општинскиот совет. 
Единицата за ЛЕАП е одговорна за координација на процесот на мониторинг и оценување 
и неа ја раководи локалниот координатор. 
 
Шематскиот приказ на системот за известување на локално ниво е следниот: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Инволвирањето на наведените учесници, коишто ги идентификувале проблемите во 
следење и контрола на активностите за подобрување, има значителни предности во 
контекст на очекуваната успешност, со оглед на тоа што ефективноста на мерките за 
подобрување се оценува врз основа на постојната/првична состојба. Самиот интерес на 
групата за решавање на  проблемите ги изострува гледиштата. 
Системот за известување информира за ефикасноста на работењето на сите учесници и 
институции што имаат надлежност за спроведување. Временскиот распоред и пакетот на 
упатства го олеснуваат овој процес. Секој инволвиран субјект доставува информација до 
Единицата за ЛЕАП, која што од своја страна ваквите информации ги презентира во вид на 
извештаи за состојбата. Овие извештаи за состојбата се проследуваат до Управниот 
комитет, Градоначалникот, Општинскиот совет и Работните групи. Исто така, препорачливо 
е да се воспостави врска помеѓу извештаите за оценување и релевантните законски 

Sovet na 
op{tina 

Gradona~alnik Upraven 
komitet 

ESP 
LEAP 

 

Rabotna 
grupa 

Rabotna 
grupa 

Rabotna 
grupa 
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предвидени циклуси на планирање во Општината, како што се планирање на годишниот 
буџет и капитал. 
Од особена важност е Единицата за спроведување на ЛЕАП -от која треба редовно да ја 
информира  заедницата за напредувањето, што е остварено во насока на постигнување на 
општите и посебните цели на ЛЕАП. За да ја одржат својата посветеност на целите на 
ЛЕАП, членовите на заедницата треба да бидат континуирано информирани за статусот на 
подпроектите и нивното влијание врз квалитетот на животната средина. 
ЛЕАП-от е динамичен документ кој во праксата треба да се имплементира преку учество и 
мониторинг на сите учесници, како и граѓаните на општината,  преку усогласеност на 
нивните активности во спроведувањето на приоритетите во рамките на утврдениот 
динамичен план. 
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