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1. ВОВЕД
Заштитата на природата и животната средина, како севкупна цел на земјата, има
заедничка општествена вредност која ќе се одрази во релативно добро зачувана и
разновидна средина, добра состојба на видови и живеалишта и добри еколошки
услови за еколошко земјоделско производство т.е. земјоделско производство
насочено кон заштитата на животната средина. Мерките за адаптација на
земјоделството кон климатските промени и заштита на животната средина се
дизајнирани да ги охрабрат земјоделците да ја заштитат и подобрат животната
средина, да го адаптираат примарното земјоделско производство кон новиот
климатски режим и да преминат кон одржливо управување со природните ресурси
вода, воздух и почва. Како општо правило, на земјоделските стопанства кои, на
доброволна основа, преземаат агроеколошки-климатски обврски што ги надминуваат
релевантните задолжителни стандарди, ќе им се одобрат годишни плаќања за да се
компензираат направените трошоци и намалениот приход како резултат на
преземените мерки. Оваа програма е насочена кон балансирање и адаптација на
земјоделското производство и заштита на природата и животната средина.
Преземањето на овие мерки ги има следниве цели:
- Намалување на еколошките ризици поврзани со современото земјоделство;
- Зачувување на природата и заштитените подрачја и
- Намалување и минимизирање на штетите предизвикани од климатските промени
За да се минимизира слабоста поврзана со зачувувањето на животната средина
и природата, треба да се решат главните области како што се загадувањето и
деградацијата на земјоделското земјиште, загадувањето на почвата и водата и
недоволната контрола на употребата на пестициди и ѓубрива. Со оглед на тоа што
загадувањето на почвата и водата е резултат на прекумерната употреба на ѓубрива и
предизвикува сериозни проблеми за животната средина, се предвидува да се
спроведе зелена покривка на долгогодишните насади со што ќе се постигне
значително намалување на овие проблеми. Воведувањето зелена покривка кај
долгогодишните насади е еден од основните типови на операции што ќе придонесе за
намалување на ерозијата на почвата и загадувањето на водите и ќе доведе до
подобрување на квалитетот и квантитетот на почвата. Исто така, овој тип на работа ќе
го задржи испарувањето на водата и може да се смета како мерка за прилагодување
кон климатските промени, што ќе ја намали потребата од вода за наводнување.

Неконтролираната употреба на пестицидите и вештачките ѓубрива ќе се уреди
со задолжување на сите корисници на финансиска поддршка задолжително да водат
евиденција за употребените количини и видови на ѓубрива и пестициди и нивна
едукација за правилна примена со мерката советодавни услуги.
Наводнувањето со систем капка по капка како една од мерките ќе придонесе
кон ефикасна и рационална употреба на водата за наводнување, обезбедување на
доволни количини на вода за растенијата и добивање на повискои приноси во
земјоделското производство т.е. адаптација на земјоделското производство.
Преземањето на мерки за заштита на растенијата од неповолните климатски
влијанија кои се почести во последниве години, а и ќе бидат се попристуни во
наредните, ја наметнуваат потребата од поставување на системи и опрема за заштита
од град, заштита од ниски температури и заштита од високи температури.
Органското земјоделство придонесува за подобрување на сите релевантни
прашања поврзани со земјоделството и животната средина и управувањето со
земјиштето. Ја намалува емисијата на стакленички гасови и амонијак, што придонесува
за подобрување на квалитетот на воздухот и ублажување на климатските промени.
Температурните осцилации и високоите температури во летниот период кои се
зголемуваат секоја година, покрај во растителното, предизвикуваат шок и кај
домашните животни намалувајќи ја нивната продуктивност и зголемување на ризикот
од појава на болести. За оваа цел во оваа програма е предвидена мерка која ќе
придонесе кон подобрување на благосостојбата кај животните и нивна адаптација кон
високите температури во текот на летниот период.
Како една од мерките која ќе помогне за подобрување на воздухот во општина
Битола, а воедно и зачувување на македонската пчела е подигнување на медоносни
растенија т.е долгогодишни насади.

2. ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
2.1 Цел на програмата

Општата цел со оваа програма е да се придонесе за одржливо управување со
природните ресурси, адаптација и ублажување на климатските промени со примена на
соодветни методи во земјоделско производство кои придонесуваат кон заштитата и
подобрувањето на животната средина, природните ресурси, вклучително и водата,
воздухот, почвата, биолошката разновидност, пределот и неговите карактеристики,
како и генетската разновидност.
Придонес за развој на органското земјоделство преку користење на органски
ѓубрива и препарати за заштита од болести и штетници на површините за органско
земјоделство;
Едукација на земјоделците и зајакнување на советодавните служби (приватни и
национални) за спроведување на еколошки и добри земјоделски практики и
активности;
Подготовка на Општина Битола за имплементација на мерките за адаптација на
земјоделското производство кон климатските промени и заштита на животната
средина.

Оваа програма е дизајнирана да ги постигне следните специфични цели:
1. Минимизирање на испуштањата на хемиски супстанции во животната средина
(почва, вода, воздух);
2. Подобрување на квалитетот и плодноста на почвата;
3. Спречување на загадувањето на водните ресурси;
4. Поддршка за воведување и одржување на методи на органско земјоделско
производство;
5. Адаптација и заштита на растенијата и животните од негативното влијание на
климатскте промени;
6. Намалување на штетите во земјоделството предизвикани од климатските
промени;
7. Зачувување и обновување на флората и фауната во руралните средини на
Општина Битола

2.2 .Профил на општина Битола
Општина Битола е една од најголемите урбани општини во Пелагонискиот
плански регион. Градот Битола е сместен во југозападниот дел на државата и е
најголемиот градски центар во овој регион. Сместен e на подножјето на Баба планина
со врвот Пелистер на средна надморска висина од 650м.
Од една страна градот е сместен на рамничарскиот предел, а од друга страна на
ридско-планинско земјиште. Битола се наоѓа во зона каде се допираат две различни
поледелски целини, поледелско-градинарска на исток, североисток и југоисток и
овоштарско-градинарска и сточарска зона на запад и југозапад.
Општина Битола е административен, културен, економски, индустриски,
образовен и научен центар.Има богато културно историско минато и економија која
влијае на развојот не само на Пелагонискиот регион туку и пошироко на целата
држава.
Табела 1. Вкупна површина на Општина Битола

Површина

км2

Град Битола

26,37 км2

65 села

768,16 км2

Општина Битола

794,53 км2

Во основа климата во општина Битола е со умереноконтинентален карактер, со
нагласена континентална компонента, со динамична и со нестабилна клима на многу
топли и сушни лета и ладни зими. Континенталната клима понекогаш поради
намалените врнежи преминува во сушна изменето-медитеранска или степска клима
која, на моменти, има пробиви на жешки воздушни маси од Северна Африка – Сахара.
Пролетните и есенските месеци се со пријатни температури на воздухот, но
истите можат да добијат специфики и на продолжена зима или на продолжено лето.
Според тоа, просечното годишно количество на врнежи изнесува 601 мм со вредности
кои се движат од 338 мм до 879 мм.

2.3 Општ социо- економски контекст
Локалната економија на Општината Битола ги следи трендовите на
националната економија. Општина Битола е меѓу првите општини во кои по
осамостојувањето на Р. Македонија се спроведува децентрализација на власта.
Постприватизацијата на општествените претпријатија
влијаеше многу на
понатамошниот развој на општината. Некогашните големи општествени претпријатија
се соочија со неликвидност и многу од нив беа ликвидирани така што понатамошниот
развој на општината се потпира на новоформирани мали и средни претпријатија.
Пелагонискиот регион, според условната поделба на региони на Државниот
Завод за Статистика, во однос на неколку важни економски показатели (БДП) е на
второ место од осумте плански региони.
Бруто годишниот производ во 2011 година во Пелагонискиот плански регион, во
кој припаѓа општина Битола учествува со 11,6 % во бруто домашниот производ на
Република Северна Македонија.
Местополжбата на општината ù овозможува специфичен економски развој.
Географската положба и природните услови се значаен фактор за економскиот развој.
На земјоделството, шумскиот фонд и минералното богатство се темели целокупниот
развој на општината.
Битолското поле го опфаќа најголемиот дел од Пелагониската котлина, со
вкупна обработлива површина од околу 64.000 ха. Со изградбата на хидросистемот
Стрежево, создадени се дополнителни поволни услови за развој на земјоделството и
за остварување на многу поголеми приноси. Рамничарскиот и ридско планинскиот
рељеф во општината во голема мера го одредува карактерот на земјоделското
производство во кое преовладува:

-поледелство: житните култури (пченица, јачмен, ´рж, овес и пченка);
-индустриските (сончоглед, маслена репа, тутун и друго), фуражните култури, (пченка
силажа, луцерка, експарзета, сточен грашок, граорица,сирак и др.);
-градинарските (домат, пиперка, кромид, зелка, компир, бостан, грав и друго);
-овоштарството (јаболко, праски, кајсии, сливи, вишни и друго);
- лозарството (вински и трпезни сорти),
- природни ливади и пасишта;
-сточарството (говедарство, овчарство, козарство и свињарство), живинарството
(кокошки) и
-пчеларство;
Од ова може да се заклучи дека аграрот во битолскиот регион дава големи
можности за развој на стопанството, остварување на финансиски ефекти и
зголемување на стандардот на населението во руралните средини.
Шумското богатство, исто така, претставува солидна основа за подинамичен
развој на севкупната економија на Општината Битола, околните планини Баба –
Пелистер, Кајмакчалан и останатите шумски простори располагаат со големи шумски
комплекси од огревно и индустриско дрво
Минералното богатство овозможи, од 1983 година да работи најголемиот
електростопански објект во Северна Македонија, Рударско-енергетскиот комбинат РЕК
Битола. Во него работат над 2500 лица од кои најголемиот дел се жители на општина
Битола.
Значаен капацитет од пошироко општествено значење е хидромелиоративниот
систем Стрежево. ЈП“Стежево“ е основано во 1978 г. , а е пуштен во употреба 1982г.
Преку главниот доводен канал, се дистрибуира акумулираната вода до корисниците.
Стрежево служи за снабдување на Битола и другите населени места со вода за пиење,
ги снабдува со индустриска вода одделните капацитети во Битола меѓу кои и РЕК
Битола. Овој систем служи за наводнување на повеќе од 20200 хектари земја во
Пелагонија.
Во битолскиот регион постојат преработувачки капацитети на земјоделски
производи кои ја зголемуваат вредноста на суровините што во голема мера
придонесуваат за економскиот развој на општината.

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на активните
деловни субјекти во Република Северна Македонија во 2020 година изнесува 73 061 и
во однос на 2019 година е намален за 3.8 %.
Од нив, општина Битола бележи 3829 активни деловни субјекти:
➢
➢
➢
➢

Микро 2548
Мали 1215
Средни 38
Големи 28

Како и во другите региони и во Општина Битола најзначајни носители на
стопанскиот развој се микро и малите претпријатија на кои отпаѓаат 3763 активни
деловни субјекти. Битолската економија игра значајна улога во економијата на
Република Северна Македонија.

2.4 Демографски податоци за општина Битола

Табела бр.2 Население во општина Битола

Вкупно
население

Жени

Мажи

Писмeни*

Неписмени*

Домаќинства

Станови

Просечен број
членови во
домаќинство

95385

48416

46969

83045

2441

28942

37225

3.29

Податоците се од Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2002
Во 2004 год. со новата територијална поделба на Р.Македонија подрачјето на
Општината Битола е утврдено со закон и ги опфаќа градот Битола и 65-те села:
Барешани, Бистрица, Братин Дол, Брусник, Буково, Велушина, Габалавци, Гопеш,
Горно Егри, Горно Оризари, Граешница, Дихово, Доленци, Долно Егри, Долно
Оризари, Драгарино, Драгожани, Драгош, Древеник, Ѓавато, Жабени, Злокуќани,
Кажани, Канино, Карамани, Кишава, Кравари, Крклино, Кременица, Крстоар,
Кукуречани, Лавци, Лажец, Лера, Лисолај, Логоварди, Лопатица, Магарево,
Маловиште, Метимир, Меџитлија, Нижеполе, Ново Змирнево, Облаково, Олевени,
Оптичари, Орехово, Острец, Поешево, Породин, Рамна, Раштани, Ротино, Свиниште,

Секирани, Снегово, Средно Егри, Српци, Старо Змирнево, Стрежево, Трн,
Цапари, Црнобуки и Црновец.

Трново,

Табела бр.3 Население на општина Битола

Станови
Општина Битола
Вкупно население

Домаќинства

(сите видови
живеалишта)

Вкупно население во
општина Битола

95385

28942

37225

Град Битола

74550

23010

28155

65 Села

20835

5932

9070

Густина на населението: 788 лица/км2
Табела бр.4 Вкупно население на општина Битола по возраст и пол

Вкупно население на Општина Битола според возраст мажи и жени

Општина

Вкупно

0-14

15-29

30-44

45-59

60-74

75-85+

непозната
возраст

Битола

95385

16228

20665

20224

19549

13815

4874

30

Табела бр. 5 Вкупно население на општина Битола по националност

Вкупно население на Општина Битола според национална припадност

Општина

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Битола

95385

84616

4164

1610

2613

1270

541

21

550

100%

88.7%

4.36%

1.68%

2,74%

1,33%

0,56%

0,02%

0,57%

%

Бошњаци

Ост.

3. НАЦИОНАЛНО И ЛОКАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО ПОВРЗАНО СО КЛИМАТСКИ
ПРОМЕНИ И ЗЕМЈОДЕЛСКИ СЕКТОР

Прашањата во врска со климатските промени се вградени во Законот за животна
средина, во член 187, кој вели дека треба да се донесе Национален план за
ублажување на климатските промени заради стабилизирање на концентрациите на
стакленички гасови на ниво со коешто би спречило опасното антропогено влијание во
климатскиот систем во временска рамка доволна за да им овозможи на екосистемите
природно да се приспособат на климатските промени, во согласност со начелото за
меѓународна соработка и целите на националниот, социјалниот и економскиот развој.
Националниот план за климатски промени на предлог на органот на државната управа
надлежен за работите од областа на животната средина, го донесува Владата на
Република Северна Македонија.
На национално ниво, адаптацијата на климатските промени во земјоделскиот сектор и
заштита на животна средина, се регулирани со следниве закони:





Закон за животната средина („Службен весник на РМ“ бр.53/05, бр.81/05,
бр.24/07, бр.159/08, бр.83/09, бр.48/10, бр.124/10, бр.51/11, бр.123/12,
бр.93/13, бр. 44/15 и бр.42/16)
Закон за заштита на природата („Службен весник на РМ“ бр. 67/04, бр. 14/06,
бр.84/07, бр.35/10, бр.47/11, бр.148/11, бр.59/12, бр.13/13 и 163/13
Закон за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на РМ“
бр.79/07 и бр.163/13)








Закон за управување со отпад - пречистен текст („Службен весник на РМ“
бр.09/11, бр.123/12, бр.9/13, бр.147/13, бр.163/13, бр.197/14, бр.87/15 и
бр.42/16)
Закон за квалитетот на амбиентниот воздух - пречистен текст („Службен весник
на РМ“, бр.100/12, 163/13)
Закон за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“
бр.51/05, бр.55/13, 163/13 и 42/14)
Закон за водите („Службен весник на РМ“ бр.87/08, бр.06/09, бр.161/09,
бр.83/10, бр.51/11, бр. 44/12, бр. 23/13 и 163/13)
Закон за процена („Службен весник на РМ“ бр.51/05, бр.115/10, 158/11,
бр.185/11 и бр.64/12)

Процесот на усогласување со законодавството на ЕУ започна со потпишувањето на
Договорот за стабилизација и асоцијација (Член 68 и 103). Кандидатскиот статус го
направи овој процес подинамичен. Секторот постигна високо ниво на транспонирање
на законодавството на ЕУ (околу 80%), но спроведувањето на одредбите не е
задоволително. Транспонирањето во областа на климатските промени е на ниско ниво
заради статусот на Република Северна Македонија во рамките на Конвенцијата на ОН
за климатски промени, кој е различен од ЕУ земјите членки, а како резултат на тоа се
разликуваат и обврските.

Законот за животна средина од 2005 година ги содржи основните принципи за
заштита на животната средина, кои се основа за дефинирање на процедурите за
управување со животната средина, кои се заеднички за сите закони кои регулираат
одделни
медиуми
на
животната
средина.

Правната рамка за управување со отпадот се воспостави со Законот за управување со
отпадот од 2004 година. Релевантните директиви на ЕУ беа транспонирани во Законот
за управување со отпадот (ЗУО), земајќи ги предвид и локалните услови. Законот
регулира прашања во поглед на рамковната политика за отпад; за опасен отпад; за
депонии; за отпадни масла; полихлорирани бифенили и пчолихлорирани трифенили
(ПХБ/ПХТ); за горење на неопасен и опасен отпад; за батерии и акумулатори кои
содржат опасни супстанци; за пакување и отпад од пакување; за искористени возила;
за отпад од индустријата која користи титаниум диоксид.
Законот за управување со отпадот, исто така, дава основа за донесување на неколку
подзаконски акти. Законот ги вклучува основните принципи за управување со отпад
(принципот за заштита на животната средина при управувањето со
отпадминимизирање на отпадот, принцип на претпазливост, блискост, универзалност
на услуги, принцип загадувачот плаќа, систем на враќање, итн.).

Управувањето со отпадот, како јавна услуга, се базира на принципот на
универзалност на услугите (недискриминација, одржливост, квалитет и ефикасност,
транспарентност, достапна цена и целосно покривање на територијата). Прашањето за
управување со мил од третман на урбани отпадни води се регулира со Законот за
води. Усвоени се посебни закони за пакување и батерии и акумулатори, Законот за
управување со пакување и отпад од пакување во 2009 година, Законот за управување
со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори во 2010 година и Законот
за електрична и електронска опрема и отпад од електрична и електронска опрема во
2012 година. Дополнително, донесен е и Законот за проширена одговорност на
производителот за управување со посебните текови на отпад, што Собранието на
Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 15 септември 2021
година. Исто така, усвоени се подзаконски акти кои се засноваат на овие закони.

Новиот Закон за води од 2008 година го воведува пристапот на интегрирано
управување со водите и усогласување на националното законодавство со
релевантното законодавство на ЕУ. Законот ги вклучува сите аспекти на управување со
води: користење на водните ресурси и распределба; заштита од и контрола на
загадувањето; заштита од штетното дејство на водите и одржливо планирање во
управувањето со водите.
Законот за води е рамковен закон и содржи општи стандарди и принципи, права,
обврски и надлежности на државните административни органи, единици на локална
самоуправа, како и права и обврски на правните и физичките лица во доменот на
управување со води. Законот регулира прашања кои се однесуваат на сите површински
и подземни води; капацитетите и службите за управување со води; институционалната
поставеност и финансирањето на управувањето со води, како и условите за начинот и
процедурите за користење или испуштањата во води и меѓународната соработка во
областа на управувањето со водите. Законот за води ја утврдува правната основа за
усвојување на релевантните подзаконски акти, што е во тек. Сепак, користењето на
водите за наводнување и одржување на хидросистемите е во надлежност на Управата
за водостопанство во рамките на МЗШВ и се регулира со Законот за водостопанства
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.85/03, 95/05, 103/08, 1/12 и 95/12) и
Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03,
95/05,
113/07
и
36/11).

Законот за заштита на природата од 2005 година содржи одредби, кои ги
транспонираат принципите на Европската унија за природа и шумарство. Заштитата на
природата се спроведува преку заштита на биолошката и пределската разновидност и
заштита на природното наследство во и надвор од заштитени подрачја. Во однос на
видовите, законот ги регулира прашањата за воведување на алохтони видови во

природата и реинтродукција на истребени автохтони видови; трговија со загрозени и
заштитени диви видови растенија, габи и животни; заштита на видовите кои уживаат
заштита според меѓународни договори; чување и размножување на диви животински
видови во заробеништво, како и предлог за заштита на загрозени диви видови
вклучени во црвените листи и Црвената книга. Законот ја регулира и привремената
заштита на загрозените диви видови до нивното прогласување, преку усвојување на
посебен закон од страна на Министерството за животна средина и просторно
планирање. Законот ги пропишува забранетите активности во врска со строго
заштитените
диви
видови.
Во заштитени диви видови спаѓаат: автохтони диви видови кои се загрозени или
ретки, но не им се заканува истребување на територијата на земјата; диви видови кои
не се загрозени, но лесно може да се предизвикаат забуна, поради нивниот изглед,
сличен со одредени загрозени видови, како и диви видови за кои соодветниот начин
на заштита е пропишан со меѓународни договори. Користењето на заштитените диви
видови може да се врши на начин и во обем кој нема да ја доведе во опасност
поволната
состојба
на
нивната
зачуваност.
Законот, исто така, ја регулира и заштитата на живеалиштата и екосистемите,
вклучувајќи и одредби кои ќе придонесат за поволниот статус на зачувување на
живеалиштата, мониторинг на живеалиштата, зачувување на еколошки значајните
подрачја и воспоставување на еколошка мрежа. Заштитата на живеалиштата и
екосистемите се постигнува преку мерки и активности за заштита на природата,
одржливо користење на природните богатства и планирање и развој на просторот.
Заштитата на екосистемите се обезбедува со заштита на типовите живеалишта, со
утврдување на нивниот статус на зачувување. Исто така, во законот е пропишано
воспоставување
на
системот
на
заштитени
подрачја
(во
согласност со категоризацијата на IUCN), нивното управување и финансирање.

Законот за квалитетот на амбиентниот воздух од 2004 година го поставува
системот за управување со квалитетот на амбиентниот воздух. Тоа вклучува
активности насочени кон избегнување, спречување или ублажување на штетните
ефекти на загадувањето на воздухот преку: оцена на квалитетот на амбиентниот
воздух, одредување на граничните вредности за емисии и вредностите во однос на
квалитетот, планирање на заштитата на амбиентниот воздух, воспоставување на
мониторинг на амбиентниот воздух и информативни системи, како и заштита на
квалитетот на амбиентниот воздух при контрола на емисии од стационарни и дифузни
извори на загадување. Законот за квалитетот на амбиентниот воздух ги дефинира
обврските за усвојување за Националниот план за заштита на амбиентниот воздух и
Програмата за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на воздухот.
Законот, исто така, ги пропишува обврските за усвојување на програмите за
намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на

територијата на единицата за локална самоуправа, во зоните и агломерациите каде
еден или повеќе загадувачи ги надминуваат граничните вредности за квалитет на
воздухот, плус маргината на толеранција, или тие вредности се меѓу граничните
вредности за квалитет на воздухот и граничните вредности за квалитет на воздухот
плус маргината на толеранција. Во согласност со Законот, Планот и програмите треба
да се усвојат во рок од шест години по влегување во сила на истиот. Досега, земјата не
го исполни ова барање. Националниот план за намалување на емисиите и
националниот план за заштита на амбиентниот воздух беа изработени во 2012 година.
На годишно ниво, МЖСПП ја усвојува Програмата за работа на автоматската мрежа за
мониторинг на квалитетот на воздухот.

Новиот Закон за хемикалии од 2010 година воспоставува систем за управување со
хемикалии, со цел да ја подготви Република Македонија за REACH системот за
управување со хемикалии, Стокхолмската конвенција за перзистентни органски
загадувачи; Виенската конвенција за заштита на озонската обвивка и Монтреалскиот
Протокол за супстанци кои ја осиромашуваат озонската обвивка, кои се интегрален дел
од националната правна рамка. Релевантните стратешки и плански документи во оваа
област (Национален имплементационен план за намалување и елиминација на
испарливи органски соединенија; Национална програма за постепено отстранување на
супстанци кои ја осиромашуваат озонската обвивка) содржат стратешки цели за
управување
со
хемикалии
на
територијата
на
земјата.

Законот за заштита од бучава во животната средина од 2007 година пропишува општа
надлежност на МЖСПП за намалување на нивото на бучава во животната средина, но
истовремено утврдува дека некои активности ќе се имплементираат заедно, во
соработка и консултација со или преку некој плански документ кој ќе биде усвоен во
согласност со други надлежни тела, особено другите министерства, градот Скопје и
ЕЛС.

Законот за шуми од 2009 година го регулира управувањето и заштитата на шумите во
земјата. Овој закон има намера трајно да ги зачува шумските подрачја, да ја зголеми
нивната вредност и да овозможи најголем пораст според природните услови на
местото каде што растат и да овозможи одржливо планирање со шумите, управување
и зачувување на шумите и шумското земјиште на начин и во обем кој обезбедува
трајно зачувување и унапредување на нивните продуктивни способности, способност
за регенерација и виталност во интерес на сегашниот и идниот развој на економските,
еколошките и социјалните функции на шумите, без да го нарушува екосистемот.
Законот се однесува на сите шуми и шумско земјиште, без оглед на сопственоста и
намената.

Национална стратешка рамка и политики поврзани со
климатските промени за периодот 2021 – 2027
Досегашна стратешка рамка и политики
Стратешка рамка


Организиран одговор на политиката кон климатските промени за прв пат беше
предвиден во Националната стратегија за земјоделството и руралниот развој
(НСЗРР) 2014-2020 - фокус на прилагодување на земјоделството кон се
поизразените климатски промени
 Останати релевантни документи со фокус на прилагодување на земјоделството
кон климатските промени:
- Национална стратегија за механизмот за чист развој за првиот период на обврски
2008-2012 според протоколот од Кјото (2008 – 2020 година);
- Комуникациска стратегија и акциски план за климатски промени (2013 година);
- Национален инвентар на стакленички гасови (2012 година);
- Акциски план за развој на нови политики и промоција на локални иницијативи во
Управувањето со климатските промени (2012 – 2015 година), изработен од ЗЕЛС;
- Стратегија за развој на енергетиката во РМ за периодот 2008-2020 со визија до
2030 година;
- Национална стратегија за енергетска ефикасност во Република Македонија за
периодот 2010 - 2020 година;
- Национална програма за енергетска ефикасност во јавните згради во Република
Македонија, 2012-2018;
- Стратегија за обновливи извори на енергија во Македонија за периодот 2010 –
2020 година;
- Национална програма за земјоделство и рурален развој, (2014-2020 година);
- Национална стратегија за адаптација на земјоделството кон климатските
промени;
- Национална стратегија за одржлив развој, (2009-2030 година);
- Национална стратегија за одржлив развој на шумарството во РМ, (2006 година);
- Национална стратегија за управување со отпад, (2008-2020 година);
- Национален План за управување со отпад, (2009-2015 година);
- Национална Стратегија за управување со води (2012-2042 година);
- Национална Стратегија за развој на туризмот, (2012-2018 година);
- Национална транспортна стратегија, (2007-2017 година);
- Стратегија за демографски развој на РМ, (2008-2015 година);
- Национална стратегија за приспособување на здравствениот сектор кон
климатските промени (NHSAHS) (2011 - 2015 година);

- Национален план за заштита на амбиентниот воздух во Република Македонија
(2013 – 2018 година);
- Национален Акционен план за ратификација и спроведување на Протоколот за
тешки метали, Протоколот за POPs и Гетебуршкиот протокол кон Конвенција за
далекусежно прекугранично загадување на воздухот (2010 година)
- Национална стратегија за биолошка разновидност за период до 2020 година, со
визија до 2050 година.

Спроведување на политики и мерки




Полезните практиките се тестирани во периодот 2012-2016 година преку
проектот „Адаптација кон климатските промени во земјоделството“ поддржан
од УСАИД
Мерките за прилагодување на земјоделството се реализираат како дел од
националните политики за поддршка на земјоделството и руралниот развој и
управување со природните ресурси, и тоа:

- директни плаќања: вкрстена сообразност (управување со арско ѓубриво,
палење на стрништа, бунари и сл);
- рурален развој: кофинансирање на 50% од трошоците на приватни
инвестиции за набавка на заштитна опрема од неповолни надворешни
влијанија и ефикасно наводнување;
- шумарство: пошумување, заштита на шуми од пожари и реставрација и
санација
на
опожарени
шуми
и
- водостопанство: инвестиции во капитални проекти за одржување,
проширување на системите за наводнување и заштита од поплави и
изградба на нови системи согласно “Планот за инвестирање во
водостопанската инфраструктура за периодот 2015-2025 година
Институционален контекст
Вклучени организациони единици на органи на државна управа во
програмирање и имплементација на политиките и мерките поврзани со
климатските промени се:





Секторите во МЗШВ одговорни за политиките на поддршка на
земјоделството и руралниот развој за: земјоделство, лозарство и
овоштарство, рурален развој и ИПАРД, како и АФПЗРР
Сектор шумарство и Македонски шуми
Управа за водостопанство и АД Водостопанство

Сумирано, главните одлики на сегашните национални политики поврзани
со климатските промени се:





Мерките во имплементација поврзани со климатските промени не се
профилирани како посебни мерки насочени кон климатските промени
Претежно доминираат мерки за прилагодување на земјоделството кон
климатските промени, а многу поретко се застапени за ублажување на
влијанието на климата
Во министерството нема засебни организациони единици, ниту во
рамките на постојните, формално назначен човечки капацитет
посветен за климатските промени

Следна стратешка рамка и политики на Националната стратегија за
земјоделство и рурален развој (НСЗРР) за периодот 2021 – 2027 година



НСЗРР за периодот 2021-2027 година беше усвоена од Владата на
седницата одржана на 16 јануари 2021 година (Сл. весник бр. 16/2021,
од 20 јануари 2021 година / стапи на сила следниот ден)
Во согласност со новите цели и препорачаната методологија за
стратешките планови на ЗЗП на ЕУ за периодот 2021-2027 и Решенија
за политика засновани на докази - претходна анализа на локалниот
контекст, SWOT и проценка на потребите



Актуелната Национална стратегија за земјоделство и рурален развој
(НСЗРР) 2014-2020, за разлика од претходната Стратегија за
земјоделство за периодот 2007-2013 година, ги препознава
зголемените ризици од екстремни временски појави и гледа на
климатските промени како на закана за секторот. Таа, исто така, ги
потврдува нивните негативни влијанија врз земјоделските потсектори,
како што се културите, добитокот и шумите. Предвидува поддршка за
мерки за намалување на ранливоста на малите земјоделски
стопанства, иако не се наведени голем број мерки. Главно се
споменува потребата за зголемување на свеста и на одржливото
управување со ресурси, и се дава заложба за адаптирање кон
климатските промени и нивно ублажување.



Транспарентен и сеопфатен процес на учество што вклучи:
- 15 локални и меѓународни експерти во областите на: подсекторски
студии, СЗИЗ, климатски промени, проценка на влијанието, родови
прашања (од ФЗНХ, DEU, FAO, UN Women, SWG RRD / GIS, итн.)
- Корисници на политика
- Повеќе од 10 вклучени институции

4. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ СЕКТОР ВО ОПШТИНА БИТОЛА

Секторот земјоделство во Општина Битола е најголемиот сектор знаејќи го
фактот дека Општина Битола т.е. Битолско поле (пелагониската котлина) располага со
64 000ха обработливо земјоделско земјиште.
Во Општина Битола се запишани околу 3000 земјоделски стопанства од кои
активни се 2500 земјоделски стопанства кои се занимаваат со земјоделска дејност,
односно 50% се земјоделски стопанства со основна дејност земјоделство кои
основниот приход го обезбедуваат од земјоделството и 50% се земјоделски стопанства
на кои земјоделството им е дополнителна дејност односно покрај земјоделството
остваруваат приходи и од други дејности.
Во растителното производство се одгледуваат
градинарски, фуражни култури и долгогодишни насади.

житни,

индустриски,

Најголемиот дел од културите односно 41% му припаѓа на производството на
житни култури (пченица, јачмен, рж и пченка зрно) со површина од 26.097ха, потоа се
индустриските култури (маслодајна репа, сончоглед и тутун) со 9% од вкупната
производствена површина т.е. 5 763 ха, градинарски култури (домати, пиперки,
компири, бостан, грав итн.) со 2,5% или 1 475 ха, фуражни култури (луцерка, сточен
грашок, сточен граор, пченка силажа и сирак) со 7,5% од вкупната производна
површина или 5 139 ха, долгогодишни насади (јаболко, праска, круша, вишна кајсија,
лозје, цреша, леска итн) со 3% или 1707ха, ливади и пасишта 7% или 4681ха и
необработени површини 30% од вкупното обработливо земјиште или 19 397ха.
Обработливото земјиште се наводнува преку системот Стрежево со помош на
бразди или со поплавување, мал дел од земјоделските стопанства наводнуваат со
системи за рационално користење на водата системи капка по капка, тифони и други
системи за рационално користење на водата.
Речиси и да не постои земјоделско стопаство кое користи органски ѓубрива и
препарати, а изѓубрувањето се врши произволно по препораки од страна на
добавувачите на вештачки ѓубрива и пестициди со што е зголемен ризикот за
загадување на почвата и подземните води.
Користењето на системи за заштита од негативното влијание на климатските
промени врз нивното производство е минимално заради високите почетни вложувања
и нестабилниот пазар за пласман на нивните производи.
Од сточарското производство најголемиот дел од фармите се од мешовито
производство т.е околу 70% се мешовито поледелско сточарски фарми, а остатокот од

30% се специјализирани сточарски фарми. Најзастапени се говедата, потоа следуваат
овците и козите, свињи, живината, пчели и риби.
Најголемиот дел од фармите кои ги поседуваат земјоделските стопанства се
стари и неодржани со што е влошена благосостојбата на животните а со тоа се повеќе
ги осеќаат климатските промени кои придонесуваат кон намалување на нивната
продуктивност.
Како резултат од негативното влијание на климатските промени најмногу
страдаат пчелите.Недостатокот на медоносни растенија ги става во загрозен вид, а тие
се најбитниот фактор за опрашување на растенијата со учество од над 90% од
опрашувањето. Исто така и интензивната и неконтролирана употреба на хемиски
пестициди доведува до изумирањето на пчелите.

Табела бр.6 Број на добиточниот фонд по видови на добиток во битолскиот регион
ДОБИТОК

Претпријатија

Индивидуални
одглед. на стока

ВКУПНО

Говеда

3.700

15.650

19.350

Крави и стелни
јунци

1.850

9.250

11.100

Овци

3.950

51.756

55.706

Овци за приплод

2.520

37.869

40.389

-

6.000

6.000

5.500

4.888

10.388

500

687

1.187

3.100

3.100

Кози
Свињи
Маторици и
спрасни назимки
Коњи

Несилки
Кошници со пчели
Рибници

200.000

300.000

500.000

-

2.500

2.500

270 тони

-

270 тони

5. ВЛИЈАНИЕ НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВРЗ ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ СЕКТОР

Климатските промени имаат сериозно влијание на нашето примарно
земјоделско производство преку намалени приноси, потреба за дополнително
наводнување или одводнување и зголемена појава на нетипични болести кај
растенијата и животните.

5.1 Влијанието врз водните ресурси
Познато е дека земјоделското производство е во тесна врска со наводнувањето.
Особено е важно за добивање на поголеми приноси, овозможува продолжување на
периодот на вегетација. Наводнувањето е од особено значење во аридните области.
Пелагонискиот регион е познат по ефективните приноси по различни култури,
но лимитирачки фактор е водата. Ова е дотолку изразено во сушни периоди кои
стануваат редовна појава и со различен интензитет и траење.
Како резултат на климатските промени се јавуваат несвојствени температурни
разлики и во летните и во зимските месеци.
Сценаријата на климатолозите се дека во иднина климатските промени сè
повеќе ќе влијаат на водните ресурси. Водата ќе ја има сè помалку и истата треба
рационално да се користи. На тој начин ќе може да се заштеди вода и таа да се
искористи за наводнување на дополнителни површини или за употреба во други
дејности каде таа е дефицитарна.

5.2 Влијание врз почвата
Како резултат на глобалното затоплување можни се значајни промени врз
својствата на почвата:
• Зголемување на температурата на почвата како резултат на зголемената
температура на воздухот, овозможува непречена работа на микроорганизмите. Ова
резултира со забрзано распаѓање на органската материја особено кај обработливите
површини. Поради намалената содржина на органска материја може да се очекува:
набивање на почвите, намалена водозадржливост, промена на структурата на почвата,
нарушен водно-воздушен режим и сл.
• Значајно зголемување на евапотранспирацијата предизвикана од
зголемувањето на температурата, што во спрега со продолжување на вегетациониот
период и зголемениот интензитет на фотосинтезата, води до зголемување на
потребата од вода кај растенијата.
Почвите претставуваат ограничен ресурс во производството на храна, подложен
на различни типови на почвена деградација, што води кон намалување на
продуктивноста на културите и квалитетот на растителното производство. Ерозијата,
компакцијата на почвата, салинизацијата и намалувањето на содржината на органска
материја претставуваат неколку сериозни форми на почвена деградација, кои се сé
поинтензивни во услови на сé поизразени климатски промени.

5.3 Влијание врз растителното производство

Климатските промени се голема закана за биодиверзитетот, земјоделските
екосистеми и човековата благосостојба. Глобалната клима е предвидено да се
промени радикално. Ова може да резултира со позитивни и негативни влијанија врз
лозарството и овоштарството. Можното влијание на глобалните климатски промени
врз земјоделските екосистеми е предмет на многу научни студии.
На глобално ниво долгорочните анализи покажуваат дека климатските промени ќе
влијаат врз:
➢ Промена во соодветната аклиматизацијата на сортите;
➢ Промени во дистрибуцијата на постоечките болести и штетници и појава на
нови;
➢ Физиолошки нарушувања;
➢ Влијание врз квалитетот на плодовите;
➢ Проблеми при опрашувањето и формирањето на цветни пупки;

➢ Појава на почвени болести и штетници како резултат на обилните врнежи и
повисоките температури;
➢ Зголемена опасност од ерозија;
➢ Опасност од силни дождови, јак ветер, град, топлотен стрес и сл.

Последиците од климатските промени можат да се почуствуваат и во нашите
производни услови, а се манифестираат преку:
● Зголемување на температурите во тек на есенскиот и зимскиот период што
доведува до слабо задоволување на растенијата со потребните ниски
температури што пак се одразува врз нерегуларности во цветањето и лоша
продуктивност;
● Повисоките температури во текот на пролетта влијаат врз пораното цветање на
растенијата и врз зголемениот ризик од доцните пролетни мразеви;
● Формирање на близни плодови поради екстремните температури во текот на
летото што доведува до намалување на продуктивноста на насадите,
намалување на синтезата на јагленихидрати и намален квалитет на плодовите;
● Затворање на стомите и прекин на фотосинтезата поради високи температури
што доведува до намалување на синтезата на јагленихидрати и намален
квалитет на плодот;
● Сончевата радијација предизвикува штети на плодовите од типот на
изгореници;
● Високите температури предизвикуваат и дехидрирање и намалување на
тургорот со што се намалува квалитетот на плодот;
● Нерамномерните и обилни врнежи во текот на летото влијаат врз намалување
на квалитетот на плодовите.

5.3.1 Поледелско производство

Според истражувањата на Светска Банка, затоплувањето како резултат на
промената на климата може да го намали производството на земјоделските култури за
повеќе од 25%. Земјоделското производство е многу поранливо на климатските
промени од било кој друг сектор. Се смета дека до крајот на 2030 година,
производството на 9 од 10 важни култури ќе се намали или стагнира, а следствено на
тоа просечните цени на чинење ќе се зголемат драматично како резултат на
климатските промени. Се предвидува дека производството на пченка ќе се намали за
12%, на оризот за 23%, на пченицата за 13%, а на другите култури за 8%. Просечните
цени на чинење за пченката се предвидува да се зголемат за 90%, кај оризот за 89%,

кај пченицата за 75% и кај другите земјоделски култури се проценува да се зголеми за
83%.
Со цел правилно да се искористат ограничените ресурси, можат да се применат
различни одржливи практики, како што се: современи системи за наводнување,
воведување на сорти со пократка вегетација, сорти отпорни на суша, мраз и појава на
болести настанати како резултат на климатските промени. Преземање на превентивни
мерки за намалување на ерозијата на почвата, други агротехнички мерки, како и
воведување на заменски култури во растителното производство (пченка-сирак,
луцеркаесперзета, ‘рж-тритикале итн).
Бидејќи капацитетот на еден генотип да даде добри приноси во различни почвеноклиматски услови е ограничен, во правец на настанатите климатски промени,
неопходно е во програмите на селекцијата да се планира создавање на нови сорти со
отпорност на влијанијата на екстремните надворешни услови.
Првенствено, последиците од климатски промени беа многу поизразени во
градинарското производство, како и во овоштарството и лозарството. Во последните
години овие промени почнаа да се забележуваат и во поледелското производство.
Продолжен рок за сеидба на житните култури (пченица, јачмен, тритикале), заради
долготрајните есенски суши. Ненавремената сеидба го одложува поникнувањето на
културите, се намалува искористувањето на хранливите материи од почвата и од
ѓубрењето, потребниот процес на јаровизација е оневозможен, се добива поредок
склоп на посевите. Сето ова резултира со драстичен пад на приносите кај житните
култури.

5.3.2 Градинарско производство
Градинарското производство е организирано во заштитени простори
(оранжерии) и на отворено. Стакленичкото производство кое се одвива во стари и
амортизирани капацитети бележи пад во активните површини, со содветно
намалување и на производството.
Генерално, се забележува тренд на менување на производната структура во
градинарството преку преминување кон помалку трудоинтензивни култури поради
недостатокот и цената на работната сила, конверзија со овошни насади на места каде
традиционално се одгледувале градинарски култури или целосно напуштање на
производството поради економска неисплатливост, која во голема мера се должи на
варијациите во приносите, често како резултат на временските непогоди и притисокот
на цените. Секторот пројавува потреба за интервенции со кои ќе се подобри
нарушената конкурентност. Главните идентификувани потреби во производството на

градинарски култури се однесуваат на промената на: застарени и неефикасни
агротехнички мерки, сопственото производство на расад, сортното разнообразие,
несоодветната берба и недостатокот или неправилното применување на послебербени процеси и стандарди. Интензивните производни пракси кои не водат сметка
за одржливоста на производниот капацитет на почвата, водните ресурси и заштита на
животната средина треба да бидат надминати.

5.3.3 Овоштарство
Површините под овошни насади во изминатиот период имаат тренд кој оди во
нагорна линија кај сите овошни култури, со впечатливо зголемување на површините
под лешник. Јаболкото и понатаму останува најзастапена овошна култура, а по неа
следуваат сливата, праската, вишната и лешникот.
Климатските промени се еден од факторите кои влијаат на квалитетот и
квантитетот на производството на овошје знаејќи го фактот дека се произведува на
отворено. Инвестициите кои се преземаат во делот на поставување на заштитни
мрежи, антифрост системи, зелена покривка итн. можат во голем дел да ја подобрат
ваквата состојба. Потребни се големи вложувања од страна на земјоделските
стопанства, но не секое земјоделско стопанство може да си дозволи таква инвестиција,
со што се отежнува употребата на истите.
5.3.4 Лозарство и винарство
Производството на грозје преставува стопанска гранка која исто така не е
поштедена од негативното влијание на климатските промени.
Примената на процеси базирани на механизација во производството на грозје
со кои би се оптимализирале производствените трошоци, подобрил квалитетот и
скратило времето е незначителен , поради што е потребно обновување на постојната
механизацијата и примена на специјализирана опрема.
Се повеќе се јавува потреба од инсталирање на мрежи и опрема за заштита од
неповолни временски состојби како што е град, мраз или високи температури на
воздухот.

5.4. Влијанието врз сточарското производство
Климатските промени како глобален феномен, имаат директно и индиректно
влијание врз постојните системи на одгледување на домашните животни. За
македонските фармери, приспособувањето на оваа глобална појава сè уште е
релативна новина, недоволно препознаена, проследена со недостаток на мотив и
подготвеност за конкретна акција со цел да се минимизираат несаканите ефекти.
Негативниот ефект на климатските промени врз домашните животни примарно
се јавува како резултат на три главни фактори, и тоа: зачестеност на варирањето на
екстремни температури, ширење на болестите и штетниците и недостаток на редовни
и квалитетни извори на храна. Затоа адаптација на анималното производство спрема
климатските промени може да се направи преку подобрување на расната структура,
унапредување на менаџментот на фармите, воведување на специфични режими на
исхрана, подобрување на здравствената заштита и подобрување на микроклиматските
услови каде се чуваат животните.
Одредени сектори во сточарството во изминатиот период направија обиди во
настојувањата да се заштити производството од непожелните влијанија на тропските
летни горештини. Сепак, овие обиди не претставуваат системско решение за
намалување на негативното влијание на климатските промени врз сточарството.
Постојат повеќе начини на сместување на домашните животни кои зависат од: видот и
генотипот, географската и микро локација на објектите, традицијата на сместување и
типизацијата на живеалиштата, законските барања за благосостојба, изборот на
технологијата на одгледување и системот на чување на добитокот (интензивен и
екстензивен). Во земјите со тропски и суптропски климатски услови, добитокот е
почесто изложен на негативното влијание на високите температури кои доведуваат до
топлотен стрес. Кога температурата на животната средина ја надминува горната
критична граница (18 °С до 26 °С, во зависност од видот и категоријата на добиток) се
случува пад во производството и следствено намалени приходи. Доколку добитокот
многу краток временски период е изложен на значајни промени на микроклимата,
можноста за адаптација е намалена, а негативните влијанија се видливи подоцна.
Освен температурата како фактор, негативно е и нејзиното синергистичкото влијание
со повеќето фактори како што се: инсолацијата, влажноста, брзината на движење на
воздухот, квалитетот на воздухот. Како негативна појава условена од климатските
промени може да се смета и изложеноста на сончевата инсолација на животните кои
се чуваат на отворено без соодветни настрешници. При топлотен стрес млечните крави
и маториците во време на лактација реагираат со намален внес на храна, што
доведува до пониско производство на млеко, намален раст и развој, пореметување на
репродукцијата и.т.н.

5.4.1 Пчеларство
Климатските промени во последниве неколку години, не само кај нас туку и на
светско ниво, предизвикуваат невообичаено големите загуби на пчелни семејства.
Согласно меѓународните препораки има потреба за преземање мерки за обновување
и надоместување на загубите со поттикнување на одгледување на медоносните пчели
на што поголем број локации и користење на генетски материјал од автохтоните
подвидови како најприлагодливи кон климатските промени.
Акцент кај нас треба да биде ставен на селекционирани пчелни матици и
пчелни роеви од контролиран генетски материјал кој потекнува од автохтониот
подвид пчели на медоносни пчели - Apis mellifera macedonica, кој најлесно се справува
со предизвиците од животната средина и стрес факторите. Еден од идентификуваните
потреби е подобрување и проширување на пчелната паша на автохтони растенија
карактеристични за секој регион потребни на пчелите (“bee friendly”) и повеќегодишни
насади од медоносна флора.

6. СВОТ АНАЛИЗА НА ПРОГРАМА ЗА АДАПТАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО КОН
КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

ПРЕДНОСТИ:

● Поволен агро-еколошкиот
потенцијал;
● Богата биолошка разновидност на
автохтон генетски материјал;
● Разновидна почва и висока
природна вредност на
обработливото земјиште;
● Постоење на долгогодишно искуство
на примена на традиционални
одржливи практики во
земјоделството;
● Генерално ниска употреба на
хемиски средства во земјоделското
производство споредено со
развиените земјоделски земји;

СЛАБОСТИ:

● Недоволна примена на земјоделски
практики кои водат сметка за
природната средина и климата;
● Интензивна урбанизација на
земјоделско земјиште;
● Уништувањето на природните
живеалишта преку дренажни,
орање, градежни активности и
употребата на ѓубрива и хемикалии;
● Неодржлива употреба на хемикалии
во земјоделството во интензивното
производство;
● Ранливост на земјоделското
производство и на руралното
население зависно од
земјоделството на надворешните
влијанија кои стануваат
подеструктивни поради климатските
промени;
● Неефикасно користење на
природните ресурси;
● Непримена на практики за
управување со ризици;
● Несоодветно користење на водата за
наводнување и неефикасни системи
со големи загуби на вода;
● Тренд на деградација на почвата
особено под притисок на
монокултури; - Значителен удел на
стари нискостеблените шуми;
● Висок ризик за оштетување на
шумите од природни катастрофи,
пред се пожари;
● Намалување на површини под
пасишта и деградација на висински
пасишта особено со намалување на
бројот на овци и кози;

МОЖНОСТИ

● Зголемување на свеста за животната
средина и адаптација кон
климатските промени;
● Нови технологии во земјоделското
производство
● Примена на агро-еколошки
практики и органско земјоделско
производство;
● Производство на енергија од
обновливи извори и од отпад од
растителното и животинско
производство

ЗАКАНИ

● Глобалните климатски промени и
ризиците поврзани со природни
катастрофи (т.е. поплави, несреќи,
пожари, суша);
● Губење на биолошката
разновидност;
● Зголемување на загадувањето на
почвата, водата и воздухот
порадиинтензивирањето на
земјоделството, индустриски
активности, транспорт и туризам;
● Употреба на комерцијални сорти и
видови кое доведува до
исчезнување на традиционалните и
автохтони сорти и раси;

7. УТВРДУВАЊЕ НА МОЖНОСТИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ
7.1 Препораки од земјоделците

Согласно изготвениот извештај, направените анкети и организираните
информативни средби и дебати, земјоделските производители ги истакнаа директните
проблеми кои им нанесуваат огромни загуби во растителното и сточарското
производство како што се:
-

-

нерамномерен распоред на дождовите во текот на годината (долги сушни
периоди кои го попречуваат развојот на културите и дождови кои
предизвикуваат поплави и изливање на органската материја од површината
на почвата),
зголемен интезитет на сонцето (УВ зрачење) кој предизвикува оштетување
на плодовите - изгореници и појава на болести,
појава на мразеви во касна пролет кои предизвикуваат оштетување на
овошките, намалување на приносите во овошните насади и намалување на
цветната паша за пчелите,

-

-

-

-

темпертурни шокови кај растенијата и животните ( голема температурна
разлика измеѓу минималната и максималната дневна температура која
предизвикува шокови),
зголемени температури во летниот период кај животните предизвикува
намалување на продуктивноста, а кај растенијата се запира процесот на
фотосинтеза и предизвикува аномалии во цветањето кај растенијата,
зачестена појава на силни ветрови присутни во подолг период кои го сушат
горниот слој на почвата и се зголемува потребата од вода кај растенијата, а
пчелите не можат да ја обавуваат својата работа
појава на град со штетни последици врз културите, насадите, и почвата

Негативните последици кои ги чуствуваат посочени од нивна страна, се
директни мерки со кои ќе го намалат штетното влијание на климатските промени и ке
го заштитат сопственото производството. Најдобрите мерки земјоделците ги црпат од
подобро развиените аграрни земји кои веке спроведуваат мерки за заштита како што
се: заштитни мрежи од град, агрил фолија за заштита од рани пролетни мразеви-рани
есенски слани, зелена покривка, пвц фолија за контрола на тампература и влажност
на воздухот во растителното произвоство, мрежи за засенчување на пластеници стакленици, во сточарското производство опрема за разладување на фармите како
што се вентилатори микрораспрскувачи.
7.2 Препораки од експерти
Експертите ги препорачуваат следниве мерки за адаптација на земјоделското
производство кон климатските промени и заштита на животната средина:
1. Воведување на законодавство поврзано со Добра Земјоделска практика е
релевантен фактор за заштита на почвите и водите и е добар чекор кон
постигнување на целта за намалување на загадувањето во овие подрачја.
2. Воведувањето на зелена покривка кај овошните насади е основна мерка која ќе
придонесе за намалување на ерозијата на почвата и загадувањето на водите и
ќе доведе до подобрување на квалитетот и квантитетот на почвата.
3. Органското земјоделско производство придонесува кон намалување на
употребата на вештачки ѓубрива и пестициди и зачувување на приридниот
биодиверзитет.
4. Примена на неконвенционални методи за штедење на вода (користење на
третирани отпадни води, рециклирање на веќе користени води за
наводнување, итн.);
5. Промовирање на економски мерки за поефикасно користење на водата
(субвенционирање на фармерите за штедење на вода, наплата на водата
според потрошениот волумен, итн.). Генерално, овие мерки можат да влијаат

кај земјоделските производители за што поголема примена на техники за
намалување на потрошувачката на вода и воведување на техники кои штедат
вода;
6. Во областите кои се сушни, да се одгледуваат култури кои имаат помала
потреба од вода, односно да се изберат култури кои еколошки одговараат на
сушните подрачја, како што се: сирак, компири, стрни жита наместо пченка,
градинарски култури, овоштарници и др.
7. Примена на мулчирање, мрежа за засенчување и др. техники за намалување на
директните загуби на вода од почвата (евапорација) и зголемување на
продуктивното користење на водата од страна на растенијата (транспирација);
8. Подобрување на водно-физичките својства и капацитетот за водозадржливост
на почвата преку аплицирање на органска материја во почвата;
9. Наводнување според потребите на културата и според утврдени анализи
(земање почвени проби или инсталирање на инструменти за следење на
влагата во почвата и определување на време и количество на вода за
залевање);
10. Употреба на микронаводнување и фертиригација (капково, микроспринклери и
сл) наместо примена на наводнувањето со вештачки дожд, онаму каде на
располагање има потребен притисок или наместо техника на наводнување со
бразди. Микронаводнувањето со фертиригацијата ја врши дистрибуцијата на
водата и хранливите материи многу попрецизно до коренот на културата при
што не се наводнува меѓуредието во кое нема ефективна коренова маса;
11. Онаму каде се употребуваат напредните системи за наводнување со дождење
со примена на линеарни агрегати, центарпивоти, тифони и бумови и сл.,
потребно е да се намали притисокот на распрскувачите и да се намали висината
од која паѓа капката (ЛЕПАLow Energy Precision Application). Со тоа наместо
ситна капка која има долг пад до почвата, ќе се добие покрупна капка која бргу
се претвара во почвена влага;
12. Техниките за наводнување со гравитација (бразди, прелевање, плавење) се
многу ниско ефикасни и загубите на вода со истекување од крајот на парцелата
и процедување вон зоната на активната ризосфера може да бидат и преку 70%
од аплицираната вода. Поради тоа, доколку нема притисок за примена на ЛЕП
или микронаводнување, неопходно е да се применат техники кои го
зголемуваат степенот на искористување на водата кај гравитационото
наводнување како што се примена на техника со две времиња и два протока,
наводнување во бранови и други, кои се испитани и проверени кај нас;
13. Промовирање на примена на рестриктивно наводнување (во фаза кога
недостатокот на вода нема да има големо влијание врз приносот на културата)
или техника на делумно влажнење на коренот, со кои техники и научно е
докажано дека нема намалување на приносот од културата, а заштедите на
вода се големи;

14. Во многу сушните области да се промовира екстензивното сточарство, наместо
одгледувањето на земјоделски култури кои не се профитабилни.
15. Сточарското производство треба да се адаптира кон новиот климатски режим и
да се намали влијанието на климата на животните.
16. Да се зголеми економската вредност на шумите и да се облагороди со
медносни растенија кои ќе ги поттикне постоечките и новите пчелари за
зголемување на бројот на пчелни семејства
7.3 Можности за разгледување
Во рамките на проектот: Влијанието на климатските промени
врз
земјоделството и адаптација за намалување на негативните последици”, претходно
извршените активности доведоа до изготвување на еден сеопфатен извештај кој веќе е
доставен до општина Битола. Овој проект придонесе кон изготвувањето на оваа
програма со конкретни мерки со кои ќе му помогнеме (посочиме) на општина Битола
преку нејзина помош да го помогне земјоделскиот сектор, во справување со
последиците од климатските промени, директни мерки за намалување на штетите,
намалување на загадувањето предизвикано од земјоделското производство и
зачувување на животната средина. За таа цел со оваа програма се опфатени следниве
предлог мерки:
● Поддршка и поттикнување на органското земјоделско производство – Се
повеќе примарни земјоделски производители употребуваат пестцииди и
вештачки ѓубрива во големи количини за да обезбедат поголем профит во
нивното производство. Мерката за поддршка и поттикнување на земјоделското
производство се предлага со цел подигнување на свеста за употребата на
вештачките ѓубрива и пестициди и преминување кон органско земјоделско
производство , а со тоа ќе придонесе заштита на структурата на почвата,
задржување на органската материја во почвата, зачувување на природниот
биодиверзитет и намалено загадување на подземните води. Оваа мерка се
воведува заради промоција на одржливо управување со почвените ресурси.
● Зелена покривка кај долгогодишни насади – Производителите на овошје
интензивно ги ѓубрат своите овошни насади и користат премногу пестициди за
заштита на растенијата за да ја зголемат вредноста на нивните производи. Во
подрачјата каде се застапени овошните насади, забележано е значително
влијание врз животната средина, особено водните тела (зголемена содржина
на агрохемикалии - нитрати, фосфати и пестициди). Воведувањето зелена
покривка кај овошните насади е една од основните мерки што ќе придонесе за
намалување на ерозијата на почвата и загадувањето на водите и ќе доведе до
подобрување на квалитетот и квантитетот на почвата.

● Примена на систем за наводнување капка по капка – Потребата за примена на
современи системи за наводнување се зголемува не само заради пазарниот
императив, туку и како мерка против климатските промени. Современите
системи за наводнување нудат решенија кои ја намалуваат потрошувачката на
вода, го намалуваат непожелниот вегетативен пораст, го зголемуваат
квалитетот на производот и гарантираат константен квалитет. Наводнувањето
„капка по капка“ има многу предности во однос на другите начини на
наводнување, и тоа:
○ Водата оди таму каде е потребна, што е една од најголемите предности
на овој вид на наводнување.
○ Траките (цревата) се поставуваат непосредно покрај растенијата, со што
ефикасно се искористува водата и се наводнува само зоната на коренот,
а не се заливаат делови на кои нема растенија
○ Системот „капка по капка“ е релативно ефтин систем за залевање и
лесно се поставува.
○ Рамномерно и прецизно залевање.
○ Нема стрес за растенијата заради наглата промена на режимот на
влагата.
○ Заради наводнување исклучиво во зоната на кореновиот систем,
намалена е појавата на плевели, бидејќи нема непотребно влажнење на
околната површина.
○ Широка примена во растителното производство.
○ Може да се користи на различни кофигурации на теренот и на различни
типови на почви.
○ На траките се наоѓаат капалки кои пропуштаат различна количина на
вода (од 2-12 литри по метар).
○ Врз основа на карактеристиките на теренот, водата и потребите на
растенијата за вода, се одредува правилен режим на наводнување врз
основа на кој се врши избор на траките (црева) за наводнување.
○ Системот капка по капка е идеален за прихранување на растенијата,
затоа што на тој начин се врши дозирање и апликација на храна
директно во зоната на коренот.
○ Се намалуваат габичните заболувања кои настануваат со задржување на
водата на лисјата.
○ Може да се користи без создавање на ерозија на почвата на наклонети
терени.
○ Можност за наводнување во текот на цветањето, без загрозување на
опрашувањето (кое се јавува кога се наводнува со распрскувачи).
○ Намалена опасност од засолување на почвите, честото наводнување
влијае на намалувањето на концентрацијата на соли во почвата, ја

●

●

●

●

елиминира можноста за директни оштетувања на листот од висока
концентрација на соли, ги мие солите на рабовите од ризосферата.
○ Не бара посебно одржување.
Опрема за заштита на растенијата од негативните климатски влијанија
Oсновни карактеристики на опремата за заштита на растенијата е заштитата на
културите од студ, ветер, мраз, дожд, намалување на епидемиите на болести и
што е најважно зголемување на приносот. Оваа опрема преставува основен
предуслов за намалување на штетното влијание од климатските промени врз
земјоделството, обезбедување на сигурно производство, и намалување на
ризиците предизвикани од климатските промени.
Адаптација на животните кон климатските промени – Голем е бројот на
адаптивни мерки кои можат да се преземат во делот на сточарството т.е.
адаптација кон климатските промени. Бидејќи во последниве 10 години
изразити се промените од глобалното затоплување, а животните овие
температури посебно високите ги рефлектираат со намалена продуктивност
како една од мерките која се предвидува со оваа програма е инсталацијата на
системи за разладување во шталите за одржување на температурата, влажноста
и чистиот воздух внатре во објектите за чување на добиток.
Советодавни услуги – Како една од најбитните мерки се препорачува мерката
советодавни услуги која има за цел да ги едуцира земјоделските
производители за исполнување на минималните стандарди за добрра
земјоделска практика и заштита на животната средина. Основна цел на оваа
мерка е да ја подигне свеста кај земјоделските производители за правилна
употреба на пестициди и ѓубрива, преземање соодветни агротехнички мерки и
зачувување на животната средина.
Подигнување на медоносни растенија - Потребата од ваква мерка се јавува
заради се помалиот број на пчелни семејства и се помалиот број на медоносни
растенија со што се става во прашање опстанокот на пчелите и пчеларството во
целина. Со засадување на медоносни долгогодишни растенија ќе се зачува
природниот биодиверзитет, ќе се зголеми економската вредност на шумите и
ќе има посебен придонес кон зачувување на чистиот воздух во Општина Битола.

8.ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ПРОГРАМАТА

Финансирањето за спроведувањето на оваа програма се предвидува да биде од
обезбеден од средства од Буџетот на општина Битола за периодот 2023-2025 година.
1. За Мерка 1.1. Поддршка и поттикнување на органското земјоделско

производство е предвиден тригодишен буџет (2023-2025) од 405 000

денари односно 135 000 денари годишен буџет. Финансиската поддршка
по корисник ќе биде до 9000 денари за површина од 0,5 ха под органско
производство во растително производство или пчеларство (20 пчелни
семејства). Со оваа мерка е предвидено во периодот 2023-2025 да бидат
опфатени 45 земјоделски стопанства.

2. За Мерка 1.2. Зелена покривка кај долгогодишни насади е предвидена
поддршка од 6000 денари по земјоделско стопанство за покриена
површина под зелена покривка од 1 ха. За тригодишниот програмски
период предвидени се 360 000 денари поддршка по корисник односно
годишно по 120 000 денари. Со оваа мерка се планира да бидат
опфатени 20 земјоделски стопанства годишно, односно во целокупниот
период на реализација на програмата 2023-2025 60 земјоделски
стопанства кои одгледуваат долгогодишни насади на површини
поголеми од 1 ха.
3. Со Мерка 1.3 Примена на систем за наводнување капка по капка
предвидени се 270 000 денарии годишно или за целокупниот период на
спроведување на програмата 810 000 денари финансиска поддршка.
Максималната сума по корисник се предвидува да биде до 18 000
денари за набавен и поставен систем капка по капка на површина од
минумум 0,2ха под градинарски култури, пченка или сончоглед.
Предвидени се средства за 15 земјоделски стопанства годишно или 45
земјоделски стопанства во текот на целиот период на времетраење на
програмата 2023-2025.
4. Со Мерка 1.4 Опрема за заштита на растенијата од негативните
климатски влијанија е предвидена неповратна финансиска поддршка
по земјоделско стопанство од 30 000 денари, односно планирани се да
бидат опфатени 15 земјоделски стопанства годишно или 45 земјоделски
стопанства за целиот период на реализација на програмата. Вкупниот
буџет за програмскиот период 2023-2025 година изнесува 1 350 000
денари, односно по 450 000 денари на годишно ниво.
5. Со Мерка 1.5 Адаптација на животните кон климатските промени се
предвидува да бидат опфатени 75 земјоделски стопанства кои
одгледуваат добиток или живина Набавка на опрема за адаптација на
животните кон климатските промени по 18 000 денари максимум по
корисник или 50% од вредноста на инвестицијата без ддв. Годишно се
предвидуваат да бидат финансирани 25 сточарски фарми ( говедарски,
овчарски, козарски, свињи и живина) или 75 фарми во период од 3
години.

6. Мерка 1.6 Советодавни услуги е наменета за сите корисници на мерките
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 кои ќе посетуваат обука во времетраење од 8 часа
за исполнување на минималните стандарди за добра земјоделска
практика и заштита на животната средина. Согласно предложените
мерки ќе бидат опфатени 100 корисници од оваа мерка со износ од 3000
денари по корисник односно 300 000 денари годишно или за цел период
на реализација на програмата 900 000.
7. Со Мерка 1.7 Подигнување на медоносни растенија се предвидени 350
000 денари годишно за набавка и подигнување на медонсони растенија
или за 3 години 1 050 000 денари за целокупниот период.
Табела 7. Индикативен финансиски план за поддршка на Општина Битола за
реализација на програмата за адаптација на земјоделството врз климатските промени
и заштита на животната средина 2023-2025 година.

2023

2024

2025

Мерки

Мерка 1.1. Поддршка и
поттикнување на
органското земјоделско
производство

Мерка 1.2. Зелена
покривка кај
долгогодишни насади

Мерка 1.3 Примена на
систем за наводнување
капка по капка

Мерка 1.4 Опрема за
заштита на растенијата
од негативните
климатски влијанија

Мерка 1.5 Адаптација на
животните кон
климатските промени

ВКУПНО:
Денари

%

денари

%

денари

%

135 000

6,5%

135 000

6,5%

135 000

6,5%

405 000

120 000

5,8%

120 000

5,8%

120 000

5,8%

360 000

270 000

13,0%

270 000

13,0%

270 000

13,0%

810 000

450 000

21,7%

450 000

21,7%

450 000

21,7%

1 350 000

450 000

21,7%

450 000

21,7%

450 000

21,7%

1 350 000

Мерка 1.6 Советодавни
услуги

Мерка 1.7 Подигнување
на медоносни
растенија(долгогодишни
)

Севкупна поддршка:

300 000

14,4%

300 000

14,4%

300 000

14,4%

900 000

350 000

16,9%

350 000

16,9%

350 000

16,9%

1 050 000

2 075 000

100%

2 075 000

100%

2 075 000

100%

6 225 000

Финансискиот план за спроведување на мерките од оваа програма е основа за
планирање на годишните буџетски издвојувања и следење на реализацијата. Поради
повеќегодишната временска рамка на планирање, финансискиот план на мерките и
интервенциите треба да се земе како индикативен со максимално настојување за
одржување на планираните пропорции на средства по пооделните мерки. Прегледот
на дистрибуцијата на финансиските средства наменети за оваа програма за периодот
2023-2025 година, по извори на средства и клучните мерки на поддршка се
презентирани во Табела број 1. Од податоците во табелите јасен е позитивниот тренд
на пораст на издвојувањата за развојот на земјоделството и руралните средини во
целина. како и издвојувањата насочени кон адаптацијата на земјоделските стопанства
кон климатските промени и заштитата на животната средина. Вкупниот износ на
средства за поддршка кои треба да се издвојат од буџетот на Општина Битола за
периодот 2023-2025 година изнесува 6 225 000 денари. Со овие мерки, во текот на
реализацијата на целата програма ќе бидат опфатени над 10% од земјоделските
стопанства.

9.ЗАКЛУЧОК
Според анализите и процените публикувани во официјалните извештаи за
климатските промени, евидентно е дека глобалното загревање ќе има штетно
влијание врз Земјата, при што јужна Европа, каде што припаѓа Република Северна
Македонија, ќе биде ранлива со поголем интензитет. Стручните сознанија за
климатските промени говорат дека тие ќе имаат штетно влијание врз земјоделското
производство, а со тоа и врз анималното производство. Затоа е важно целокупната
јавност да биде запознаена со проблемот на климатските промени и со мерките што се
потребни за заштита и ублажување на последиците од нив. Со цел да се намалат
негативните влијанија од климатските промени врз продуктивноста на анималното
производство, потребно е да се подготват стратегии за приспособување на локално,
регионално и национално ниво. Примената на адаптивните мерки е постојан процес за
кој е нужна посветеност и брзо приспособување спрема новите информации кои
произлегуваат од континуираното истражување и следење на состојбите. Во оваа
насока е и подготовката на оваа Програма за потребите на општина Битола за
намалување на негативното влијание и адаптирање на климатските промени за кои се
предвидува дека во наредниот период ќе бидат се поголеми.
Акциониот план содржи активности за спроведување на мерки за кои се верува дека
може да помогнат околу негативното влијание на климатските промени во
земјоделското производство и животната средина во целост.
Поблиските критериуми за реализација на мерките ќе бидат утврдени од страна
на општина Битола со посебен правилник.
Периодот на реализација на акциониот план ќе биде во зависност од
усвојувањето на Програмата за адаптација на земјоделството и заштита на животната
средина во општина Битола. Периодот на реализација на програмата е три години.
Динамиката на објавување на повиците ќе биде изготвена од страна на општина
Битола во согласност со Годишната програма за работа на општината.
Предложените мерки се само пионерски почеток кој би требало да има континуитет и
по завршувањето на оваа програма. Во иднина сите земјоделски стопанства треба да
тежнеат кон примена на технологии кои би значеле адаптирање на влијанието на
климатските промени од една страна, а од друга постигнување на поголеми резултати
и заштита на животната средина.

10.АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА АДАПТАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ
И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Програмата за адаптација на земјоделството кон климатските промени и
заштита на животната средина е главен предизвик не само на Општина Битола туку на
глобално ниво. Знаејќи го фактот од последиците од негативното влијание на
климатските промена мора да се преземат конкретни мерки за ублажување на тоа
влијание. Според досегашните истражувања извршени на глобално ниво, од
земјоделскиот сектор има голема емисија на стакленички гасови, што повратно
негативно се одразува на животната средина. Примената на соодветни мерки ќе
придонесе кон намалување на емисијата на стакленички гасови од една страна и
намалување на штетното влијание врз земјоделското производство .

Акциониот план дава преглед на основните мерки кои треба да се
имплементираат од страна на општина Битола.
- Сите нови предвидени инвестиции со оваа програма треба да бидат усогласени со
националното и законодавството на ЕУ;
- Зајакнување на административните капацитети неопходни за спроведување на
мерките од оваа програма;
Во продолжение се дадени мерките и активностите кои ќе се преземат за
постигнување на главните и специфични цели на областите во секторот земјоделство и
животна средина.

Предложените мерки ќе бидат постигнати преку директни инвестиции кои ќе бидат
финансиски поддржани од страна на општина Битола во земјоделското производство.
Акциониот план за постигнување на целите на програмата се соодветно разработени
во следнава табела:

Мерки за адаптација на земјоделството кон климатските проимени и заштита на
животната средина на Општина Битола
МЕРКА 1.1. Поддршка и поттикнување на
органското земјоделско производство

Оваа мерка опфаќа активности за
зголемување на бројот на органски фарми
и намалување на примената на вештачки
ѓубрива и пестициди во растителното и
сточарското производство. Ова ќе
придонесе кон зачувување на квалитетот
на водата, воздухот и почвата.

Активности

Резултати

-Промоција на мерката
-Едукативни средби со потенцијални
корисници

-зголемување на свесноста кај
земјоделските производители за примена
на органски препарати;
-намалување на примената на вештачки
препарати;

-Подготовка на соодветна докуменатција
за аплицирање
-Објава на јавен повик
- Избор на корисници

Индикатори
-број на земјоделски стопанства со органско производство;
-зголемен број на капацитети на органско производство;
Временска рамка: реализација на мерка 1.1 - 36 месеци
програмски период 2023-2025
Буџет за реализација на мерка 1.1: 405.000,00 денари

Корисници: Земјоделски стопанства запишани во ЕРЗС
Мерка 1.2. Зелена покривка кај
долгогодишни насади

Воведувањето зелена покривка кај
овошните и лозовите насади е една од
основните мерки што ќе придонесе за
намалување на ерозијата на почвата и
загадувањето на водите и ќе доведе до
подобрување на квалитетот и квантитетот
на почвата.
Спроведувањето на оваа мерка ќе биде од
корист за исполнување на барањата од
Рамковната директива за води, особено
Директивата за нитрати и Директивата за
подземните води.

Активности

Резултати

-Промоција на мерката

-зголемување на свесноста кај
земјоделските производители за зелената
покривка

-Подготовка на соодветна докуменатција
за аплицирање
-Објава на јавен повик
- Избор на корисници
-Контрола на поддржаните барања

-намалување на евапорацијата на почвата
во долгогодишните насади
-подобрување на структурата на почвата
-одржување на температурниот режим во
насадите

Индикатори
-број на земјоделски стопанства кои примениле зелена покривка - корисна
агротехничка мерка за адаптација на климатските промени
-процент на покриеност на насадите со зелена покривка
Временска рамка: реализација на мерка 1.2 - 36 месеци
период 2023-2025

програмски

Буџет за реализација на мерка 1.2- 360.000,00 денари
Корисници: земјоделски стопанства евидентирани во ЕРЗС при МЗШВ
Мерка 1.3 Примена на систем за
наводнување капка по капка

Со оваа мерка се овозможува рационално
и ефикасна употреба на водата и
контролирана примена на ѓубрива

Активности

Резултати

-Промоција на мерката

-зголемена свесност за употреба на водата
како ресур кој треба да се штеди

-Подготовка на соодветна докуменатција
за аплицирање
-Објава на јавен повик
- Избор на корисници
-Контрола на поддржаните барања

-се спречува измивање на површинскиот
дел од почвата
-зголемување на приносот
-намалена потрошувачка на вода
-контролирана употреба на ѓубрива

Индикатори
-број на земјоделски стопанства кои инсталирале систем капка по капка
-површини кои се опфатени со систем капка по капка
-намалена потрошувачка на вода
Временска рамка: реализација на мерка 1.3 - 36 месеци (програмски период 2023-2025)
Буџет за реализација на мерка 1.3 - 810.000,00 денари
Корисници: Евидентирани земјоделски стопанства во ЕРЗС при МЗШВ
Мерка 1.4 Опрема за заштита на
растенијата од негативните климатски
влијанија

Набавка на опрема за директно
намалување на штети од ниски
температури, град, високи температури со
цел да се намалат ризиците од евентуални
природни непогоди.

Активности

Резултати

-Промоција на мерката

-зголемување на стабилноста на
земјоделскиот процес

-Подготовка на соодветна докуменатција
за аплицирање
-Објава на јавен повик
- Избор на корисници

-намалување на штети предизвикани од
природни влијанија
-осовременување на земјоделското
стопанство

-Контрола на поддржаните барања

Индикатори
-број на земјоделски стопанства кои инсталирале опрема за заштита на растенијата од
негативните климатски влијанија
-зголемување на површина со инсталирана опрема
Временска рамка: реализација на мерка 1.4 - 36 месеци (програмски период 2023-2025)
Буџет за реализација на мерка 1.4 - 1.350.000,00 денари
Корисници: Евидентирани земјоделски стпанства во ЕРЗС при МЗШВ
Мерка 1.5 Адаптација на животните кон
климатските промени

Набавка на опрема за разладување на
шталите (вентилатори, микрораспрскувачи
за вода со цел подобрување на
благосостојбата на животните и добивање
на поголеми приноси

Активности

Резултати

-Промоција на мерката

-подобрени услови во објектите во кои се
чуваат животни

-Подготовка на соодветна документција за
аплицирање
-Објава на јавен повик

-подобрена продуктивност на животните

- Избор на корисници
-Контрола на поддржаните барања
Индикатори
-број на земјоделски стопанства кои инсталирале опрема за адаптација на сточарските
фарми кон климатските промени

Временска рамка: реализација на мерка 1.5 - 36 месеци (програмски период 2023-2025)
Буџет за реализација за мерка 1.5 - 1.350.000,00денари
Корисници: Евидентирани земјоделски стопанства во ЕРЗС со регистарски број на
одгледувалиште (РБО)
Мерка1.6 Советодавни услуги

Полесен пристап на земјоделците до
искористување на можноста за адаптација
на климатските промени

Активности

Резултати

-Промоција на мерката

Советодавни услуги до земјоделските
стопанства да ја искористат програмата и
правилно да ги намалат негативните
влијанија од климатските влијанија

-Подготовка на соодветна документција за
аплицирање
-Објава на јавен повик
- Избор на корисници
-Контрола на поддржаните барања

Индикатори: Навремено и правилно искористување на мерките кои ке ги објави
општина Битола, сите
Временска рамка: реализација на мерка 1.6 - 36 месеци (програмски период 2023-2025)
Буџет за искористување на мерка 1.6 - 900.000,00 денари

Корисници: Агенција за потикнување на развојот на земјоделството, Земјоделски
Здруженија, Консултантски фирми, Приватни советници ( агрономи)
Мерка 1.7 Засадување на медоносни
растенија(долгогодишни)

Набавка, припрема и подигнување на нови
насади под медоносни растенија

Активности

Резултати

-Промоција на мерката

Зголемување на можностите пчеларите да
обезбедат содветна и квалитетна паша за
пчелите

-Подготовка на соодветна документција за
аплицирање
-Објава на јавен повик
- Избор на корисници
-Контрола на поддржаните барања

Индикатори - Зголемен број на медоносни растенија за испаша на пчелите
Временска рамка: реализација на мерка 1.7 - 36 месеци (програмски период 2023-2025)

Буџет за реализација на мерка 1.7 - 1.050.000,00 денари
Корисник: Комунално претпријатие на Општина Битола

-

Корисници и обврски:

Корисници на мерките 1.1, 1.2, 1.3,1.4,1.5 и 1.6 се земјоделски стопанства
евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерство
за земјоделство шумарство и водостопанство.
Корисник на мерката за подигнување на медоносни растенија е јавното
претпријатие Комуналец.

За поддршката советодавни услуги потребно е да се изготви програма за
спроведување и секој корисник задолжително треба да помине обука од минимум 8
часа и по завршувањето на процесот на обука секој корисник ќе добие потврда за
присуство со детали за содржината, давателот на услугата и број на часови.
Сите земјоделски стопанства корисници на финансиска поддршка се
задолжуваат да водат евиденција за работните активности и употребата на ѓубривата и
пестицидите. За видот на работа на органско земјоделско производство, се
применуваат евиденциите утврдени од контролно овластено тело за контрола на
органски земјоделски производи.
Корисниците се должни и се обврзуваат да ја чуваат целата документација три
години од денот на исплатата на поддршката;
Со одобрувањето на финансиската поддршка, корисникот треба да потпише
договор во времетраење од 3 години во кое е должен да ги почитува обврските
дефинирани во договорот.
Корисниците ќе мора да ги почитуваат минималните стандарди и услови на
стопанството дефинирани во согласност со:
- Закон за земјоделство и рурален развој;
- Закон за заштита на животната средина;
- Закон за заштита на природата;
- Закон за употреба на пестициди;
- Закон за здравје на растенијата;
- Закон за ѓубрива;
- Закон за води;
Корисниците ќе ги почитуваат стандардите за Добра земјоделска практика и заштита
на животната средина.
Евидентираните земјоделски стопанства може да бидат корисници на само
една мерка со исклучок на мерката советодавни услуги која е задолжителна за сите
корисници на мерките. Прифатливи корисници се сите земјоделски стопанства кои
поседуваат прифатлива капацитет и се запишани во единствениот регистар на
земјоделски стопанства во Министерство за земјоделство шумарство и
водостопанство.
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chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%
2Fapi.klimatskipromeni.mk%2Fdata%2Frest%2Ffile%2Fdownload%2F2762a096b1eb
09de98818c108105efcd09a848ad05abf346bdcfdb67176998ed.pdf

-

ИПАРД III (2021-2027) програма
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%

-

2Fipard.gov.mk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2FDraft-IPARD-IIIPROGRAMME-MK_210122.pdf&chunk=true
Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство - www.mzsv.gov.mk
http://mzsv.gov.mk/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0/
%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D
0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%
B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B4_%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B
A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80/%D0%9F%D1%80%D
0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.aspx

-

Министерство за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk
https://www.moepp.gov.mk/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0
%b8/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8/

-

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој www.ipardpa.gov.mk
https://ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp

-

Тело за управување со ИПАРД - www.ipard.gov.mk
https://ipard.gov.mk/mk/%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-2021-2027/

-

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството - www.agencija.gov.mk
https://agencija.gov.mk/download/Публикации/Влијание%20на%20климатските%
20промени%20во%20земјоделството.pdf

БЛАГОДАРНОСТ:

Програмата за адаптација на земјоделството кон климатските промени и заштита на
животната средина во општина Битола е подготвена со поддршка на Фондација
Отворено општество – Македонија, во рамките на Концепт ЗЕЛЕН СКОК - Партнерства
за климатска акција
Проект „Проценка на влијанието и можностите за прилагодување на климатските
промени во земјоделскиот сектор во Битола“

Имплементатори: Сојуз на здруженија за рурален развој Мрежа на ЛАГови
Советодавен центар за земјоделство и рурален развој

