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Мандатно писмо за министерот за
просторно планирање

животна средина

и

3 септември 2020 година

Почитуван министер Нуредини,

На парламентарните избори кои се одржаа на 15 јули 2020 година граѓаните на
Република Северна Македонија избраа да продолжиме да ја движиме државата напред.
Нивниот глас за коалицијата која ја формираше новата Влада со мандат од 2020 до
2024 година е нивната сопствена инвестиција во полза за подобар живот за себе, за
своите семејства и своите заедници. Гласот на секој граѓанин е глас за одбрана од
КОВИД-19 и за успешно справување со здравствено-економската криза, глас за новата
македонска економија, за нови и добро платени работни места, за правна и праведна
држава, за чиста и здрава животна средина, за функционална инфраструктура, за
ефикасно поврзување дома и со светот, за силна национална култура по угледот на
европската култура и за образование кое младите генерации ги подготвува за подобра
сегашност и подобра иднина.

Во изворното значење на зборот „министер“ се содржани службата, грижата и
помагањето на граѓаните. Вие, како министер, морате да го разберете гласот на
граѓанинот како прецизна насока која доаѓа од највисоко ниво и од која нема
отстапување. Mорате да им служите на сите граѓани, без разлика на нивната етничка и
партиска припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, раса, боја на
кожа, потекло, припадност на маргинализирана група, јазик, социјално потекло,
образование, религија, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст,
семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и
општествен статус. Очекувам дека во извршувањето на Вашите должности и во

- ПРЕТСЕДАТЕЛ –
остварувањето на Програмата за работа на Владата 2020-2024 година ќе се вклучите
без задршка и со целосна професионална посветеност. Имаме сериозна и суштинска
обврска агендата за која се обврзавме пред граѓаните да ја остваруваме со максимален
вложен напор, преку ефективно извршување за најдобри можни резултати. Овој начин
не познава компромиси и оправдувања и вклучува постојана изложеност пред јавноста
на која ќе ѝ ги ставиме на располагање сите механизми за да ја следи нашата работа.

Вие сте дел од Владата која отворено ја презентира својата работа и е достапна за секој
граѓанин на Република Северна Македонија. Јас, како претседател на Владата ќе ја
унапредам структурата на мојот кабинет со цел да бидам уште поотворен премиер и да
обезбедам постојана двонасочна комуникација со сите граѓани и заедници на кои им е
потребна помош од мене и моите служби, но и за да можам да ги примам и разберам
сите идеи и иницијативи кои доаѓаат од јавноста. Ве задолжувам и Вас на редовна и
отворена комуникација со сите граѓани и засегнати страни во општеството преку
унапредување на каналите за респонзивност, инклузивност и партиципативност.

Вашата работа секојдневно ќе се следи и мери. Ако сте посветени, отчетни и одговорни
ќе имате одлични резултати и ќе продолжите да работите уште подобро за уште повеќе
резултати. Во спротивно, граѓаните ќе реагираат и тоа ќе предизвика кадровски
промени. Само така е исправно и чесно пред зборот кој сме го дале пред граѓаните.
Затоа, првите заклучоци за Вашата работа ќе ги донесам после истекот на првите 100
дена од мандатот, односно на истекот на оваа 2020 година, после што се можни
промени. На истекот на секоја година ќе вршиме методолошка анализа на
реализацијата на зададените цели и на севкупното Ваше работење.

Номинирајќи Ве за министер до Собранието на Република Северна Македонија, бев
убеден дека можам да сметам на Вашата целосна одговорност и посветеност во
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извршувањето на должностите. Токму затоа, очекувам резултати веднаш. Граѓаните
имаат очекувања, а Вие сте на оваа позиција за да направите сѐ што е потребно за оваа
Влада да ги исполни очекувањата.

Владата на Република Северна Македонија се обврза да ги следи новите стратегии и
планови за обновување на економската, социјалната и еколошката компонента на
Европската Унија во борбата против климатските промени и загубата на биолошката
разновидност, особено преку имплементација на Зелениот договор на Европската Унија
и Целите за одржлив развој на Обединетите нации. Пред Вас е нов мандат за
управување со еден од најважните ресори, за кој поставивме дел од најважните цели на
оваа Влада: чиста, здрава и добро зачувана животна средина како поддршка на
одржлива економија и општество во кое живеат задоволни граѓани.

Во овој мандат, очекувам Вашата работа да се води според неколку клучни принципи:
борба против климатските промени на глобално ниво како составен дел на сите
секторски политики, превентивно дејствување, загадувачот плаќа, борба против
нарушување на животната средина на самиот извор на загадувањето и интегрирање на
заштитата на животната средина во другите политики.

Во следните четири години преку паметно планирање и водење на процесите од Вас
очекувам:

● Интензивно да работите на решавање на проблемот со загадувањето на

воздухот, како и да обезбедите современ систем за мониторинг за квалитетот
на воздухот:
o До 2024 година ниту една државна институција да не се грее со стари и
нееколошки системи за греење и да се инвестира во енергетската
ефикасност на јавните објекти;
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o До крајот на 2020 година да воведете 24/7 контрола на Државниот

o
o

o

o

o

o

o

инспекторат за животна средина и локалните инспекторати, а преку
вмрежување со локалните капацитети да се зголемат нивните ингеренции;
Да предложите заострување на казните во областа на заштитата на
животната средина;
Во првите две години да спроведете интензивно зазеленување на
државата, особено во најзагадените градови, засновано на План за
зазеленување;
Во соработка за Управата на хидрометеоролошки работи да воведете
систем за рана најава на поволна временска прогноза за појава на
зголемено загадување на воздухот;
Во соработка со Владата да инвестирате во дополнителни мерни станици
низ државата и посебна софтверска апликација која ќе овозможи полесен
и потранспарентен приказ на состојбата со ПМ честичките;
Да го поддржите Град Скопје во изградбата на систем за брз транспорт со
трамвај, а во соработка со локалните самоуправи и граѓаните да
воспоставите законски и институционален модел за унапредување на
велосипедскиот сообраќај;
Да предложите законски измени за намалување на дефинираните
гранични вредности на загадувачките супстанции во воздухот и за
зголемување на стандардите за квалитет на горивата во насока на
контрола на повеќе параметри;
Да подготвите и до Владата да предложите Закон за индустриски емисии
и во соработка со надлежните институции да обезбедите меки кредитни
линии за набавка на опрема и нови технологии за намалување на
загадувањето на животната средина за малите, средните и големите
капацитети;

● Да подготвите и до Владата да предложите закон со кој ќе се формира

комунална полиција на локално ниво, со која досегашните комунални
инспектори и екопатроли ќе можат заеднички да преземаат мерки за
сторителите на штетните активности;
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● Да овозможите засилена контрола на градилиштата и почитување и контрола

на енергетските и други критериуми при градба и реконструкција на објекти;
● Да спроведете мерки кои ќе придонесат кон исполнување на целите за
намалување на отпадот и управување со истиот:
o Да подготвите шестгодишен Национален план за превенција на отпад како

национална цел и политика за создавање, намалување, повторна употреба
и рециклирање на отпадот;
o Во соработка со Владата, да овозможите до крајот на 2025 година
минимум 60 % од тежината на отпадот од пакувањето што е создаден на
територијата на Република Северна Македонија да се преработи или да се
употреби за добивање енергија, а минимум 55 % од тежината на отпадот
од пакувањето што е создаден и собран на територијата на земјата да се
рециклира;
o Да ја унапредите примарната селекција на посебните текови на отпад;
o Да воспоставите интегрирана регионална инфраструктура за собирање и
третман на отпадот, со што вкупното намалување на биоразградливиот
отпад што се отстранува на депониите за периодот 2020-2026 година да
биде 25 %:
o Да воведете засилена контрола на увоз и извоз на отпад, собирање,
складирање и третман на сите видови на отпад, како и вонредна контрола
на сите издадени дозволи за управување со отпад;
o Да овозможите зајакната инспекциска контрола на правните лица кои
поседуваат дозволи за собирање, транспорт и третман на отпад;
o Да спроведете активности за интегриран и финансиски одржлив систем за
регионално управување со цврст отпад во Источниот и Североисточниот
Регион и да воспоставите систем за управување и финансирање во
секторот на комунален отпад во Југоисточниот, Вардарскиот,
Југозападниот и Пелагонискиот Регион:
● Да ги поддржите локалните власти за набавка на 10.000 канти и контејнери на
годишно ниво;
● Да воведете постепени забрани за употребата на пластични кеси во
малопродажбата;
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● Да спроведете санација и решавање на критичните индустриски жаришта;
● Во согласност со реорганизацијата на институциите, да се ревидира

институционалната поставеност и поделбата на надлежностите за сеопфатен
мониторинг на состојбата и квалитетот на водите;
● Да преземете соодветни мерки за рехабилитација на канализациските мрежи и
пречистителните станици;
● Да го зголемите процентот на заштитени подрачја преку валоризација на
подрачја за заштита и ревалоризација на заштитени подрачја;
o Шар Планина да се развива како национален парк;
o Да се донесат планови за управување со националните паркови Пелистер,

Галичица и Маврово, како и планови за управување со заштитените
подрачја:
● Во соработка со релевантните институции да развиете Национална стратегија

за намалување на ризикот од катастрофи;
● Да го подобрите просторното планирање преку изработка на нов Просторен
план на Република Северна Македонија за наредните 15 години; нова
Методологија за изработка на просторни планови; и нов Правилник за
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање кој ќе ги заштити
земјиштата предвидени за парковски и заштитни зеленила, како и просторите
за рекреација, а воедно и ќе ги зајакне одредбите за минимален процент на
зеленило по жител на ниво на генерален урбанистички план;
● Да спроведувате и други активности согласно заложбите и Програмата на
Владата на Република Северна Македонија 2020 – 2024 година.

Истовремено, како министер за животна средина и просторно планирање во Владата на
Република Северна Македонија од Вас очекувам:
● Да бидете прв чувар на Уставот и законите и да осигурате дека Министерството
за животна средина и просторно планирање ги исполнува сите законски обврски,
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дека сите носители на јавни функции и службениците кои работат под Ваша
надлежност еднакво се одговорни пред законот и Уставот, а Уставот и законите
се спроведуваат еднакво за сите;
Да бидете пример за добро управување и да осигурате дека носителите на јавни
функции и службениците кои работат под Ваша надлежност се придржуваат до
највисоките стандарди за одговорно и етичко управување;
Да осигурате дека Министерството за животна средина и просторно планирање
навремено, правично, ефикасно и ефективно одговара и ги решава прашањата
и постапките од граѓаните и правните лица на тој начин оправдувајќи ја и
стекнувајќи ја довербата на граѓаните и јавноста;
Да ја продолжите примената и да ги унапредите политиките на транспарентност
и отчетност;
Да бидете отворени и инклузивни кон граѓаните, стручната јавност, граѓанското
општество и опозицијата во креирањето и спроведувањето на јавните политики
со цел да се обезбедат квалитетни политики базирани врз докази и
консензуалност во општеството;
Да осигурате дека државните ресурси не се користат за партиски и изборни цели
и дека на административните службеници и вработените во јавниот сектор не им
се вршат партиски влијанија;
Да ја унапредувате родовата еднаквост и правичната застапеност и постојано да
го имате предвид мултиетничкиот карактер на земјата.

Соработувајте со сите вработени и искористете ги сите расположливи потенцијали во
јавната администрација. Во целото ваше дејствување бидете им пример на тие со кои
работите и на граѓаните за кои работите. Придржувајте се до Кодексот за етичко
однесување на членови на Влада и носители на јавни функции именувани од страна на
Владата и ширете ги етичките вредности. На крајот на нашиот мандат во 2024 година,
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како резултат на позитивните промени кои ќе ги направиме, Република Северна
Македонија да биде земја во која граѓаните сакаат да живеат и да придонесуваат за
нејзино постојано унапредување. Граѓаните го очекуваат тоа од нас.

Ви пожелувам многу среќа, здравје и успешен мандат.

Искрено Ваш,

Зоран Заев
Претседател на Владата на Република Северна Македонија

